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Over het materiaal en de werkwijze 

 

Materiaal 

Om zicht te krijgen op het proces van de advisering en op de invulling en het gebruik van de 

beoordelingscriteria, hebben we de neergeschreven adviezen van de beoordelingscommissies 

en de administratie ter hand genomen, samen met de veldbeschrijvingen van de commissies. 

Per organisatie hebben de bevoegde commissie na lectuur van het subsidiedossier een 

artistiek-inhoudelijk en de afdeling van de administratie Cultuur een zakelijk préadvies 

geformuleerd waarop de organisatie binnen de 10 werkdagen kon reageren met een 

bezwaarschrift. Na een finale deliberatie schreven de beoordelaars hun definitief advies en 

hebben de commissievoorzitters en de administratie getracht om in overleg voor elke 

organisatie tot een geïntegreerd advies te komen op basis waarvan de minister de subsidies 

kon (her)verdelen en het kunstenlandschap herontwerpen. 

Nadat de adviezen van de commissies en administratie definitief opgetekend waren, zijn ze 

via de site van de Vlaamse Gemeenschap openbaar gemaakt – deze keer niet enkel de 

resultaten, maar voor het eerst ook de volledige documenten. Op basis van deze stukken 

hebben wij onze analyse gemaakt. Omdat de afdeling Beeldende Kunst en Musea (BKM) van 

de administratie en de beoordelingscommissies van beeldende kunst, theater en dans bij het 

formuleren van de definitieve adviezen de préadviezen hebben herschreven, rekening 

houdend met de bijkomende argumenten en informatie in de bezwaarschriften, konden we 

niet onderscheiden op welke manier de oordelen van deze commissies en 

administratieafdeling verschilden voor de eerste en de tweede adviesronde. Onze vraag naar 

de afzonderlijke préadviezen van deze commissies werd door het afdelingshoofd van de 

Administratie Cultuur, afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten (MLP) beantwoord met 

de mededeling dat ‘alle documenten online werden gezet’... Gezien de korte tijd waarbinnen 

dit onderzoekje moest zijn afgerond, hebben we geen poging ondernomen om de documenten 

in kwestie via de commissies of organisaties te bemachtigen zodat voor enkele commissies en 

de administratie van de beeldende kunsten mogelijk een aantal tendensen in de advisering uit 

de eerste ronde onzichtbaar geworden zijn. 

 

Selectie 



De korte tijd voor de verwerking van het materiaal heeft ons er ook toe gebracht een selectie 

uit te voeren op de onderzochte sectoren. We hebben ons in de eerste plaats beperkt tot een 

analyse van het adviesmateriaal van de kunstenorganisaties (dus niet van de organisaties voor 

kunsteducatie of sociaal-artistieke werking, de uitgevers van periodieke publicaties, de 

steunpunten en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap) en daarbinnen tot het werk van 

de administratie en commissies van theater (languit: ‘Nederlandstalige dramatische kunst’), 

dans, beeldende kunst, festivals en van de kunstencentra en werkplaatsen. Deze keuze ligt 

min of meer voor de hand, gezien de aard van Etcetera, de eindbestemming van de resultaten. 

Anderzijds zijn naast de podiumkunsten ook de beeldende kunsten opgenomen in de analyse 

omdat we toch ook de realiteit van het Kunstendecreet wilden volgen en ook over de muren 

van de theater- en danshuizen wilden kijken naar de andere creërende instellingen. Bovendien 

zijn de beeldende kunsten via de transversale commissies ook vertegenwoordigd in de mono- 

en multidisciplinaire festivals, werkplaatsen en kunstencentra zodat de behandelde 

subsectoren evenwichtiger vertegenwoordigd zijn als we ook de beeldende kunstorganisaties 

meenemen. Dat het muziektheater uit de boot valt, heeft vooral te maken met de beperkte 

vertrouwdheid met deze discipline van de drie uitvoerders van de analyse. (Daarmee maken 

we ons helaas medeplichtig aan het Mattheüs-effect in de verdeling van de aandacht die de 

verschillende subsectoren doorgaans toebedeeld krijgen...). 

 

Binnen de bovenstaande adviezen is opnieuw geselecteerd om het aantal organisaties en dus 

adviezen die onder de loep zouden genomen worden te doen dalen, dit opnieuw om praktische 

redenen. Per commissie hebben we de helft van de vierjarige en de helft van de tweejarige 

aanvragen gekozen, waarbij gecontroleerd werd of er zowel voldoende positieve als negatieve 

adviezen aanwezig waren. Bij de transversale commissies is ook de verhouding tussen de 

verschillende kunstdisciplines in het oog gehouden. De keuze voor de organisaties hebben we 

laten afhangen van het toevalsprincipe van het alfabet: de eerste helft van de alfabetisch 

geordende rij organisaties mocht meedoen. Een controle achteraf leert dat we door deze 

beperkingen geen opmerkelijke vertekening hebben veroorzaakt van de trends die we hebben 

kunnen vaststellen.  

 

 

Verwerking 

De adviezen van de geselecteerde organisaties zijn in digitale versie ingevoerd in een 



computerprogramma voor de analyse van kwalitatieve data, een handige tool om de bergen 

papier op een overzichtelijke en systematische manier te verwerken. 

In een eerste fase hebben we de verschillende passages in de adviezen gelabeld in 

overeenstemming met de beoordelingscriteria waarnaar ze verwezen. Ook argumenten die 

gestoeld waren op andere dan in het decreet vastgelegde criteria, kregen een eigen label. 

Een tweede luik van de analyse bestond erin voor elke commissie en administratie 

afzonderlijk de opbouw van de argumentatie te bekijken: welke criteria komen voor? welke 

worden niet in beschouwing genomen? welke argumenten zijn doorslaggevend? Naast de 

opbouw van het individuele advies wilden we ook uitzoeken welke invulling de administratie 

en commissies hebben gegeven aan de beoordelingcriteria, gezien over de verschillende 

organisaties. 

  

Flankerend materiaal dat geholpen heeft in onze interpretatie van de resultaten, zijn de 

landschapsnota’s of veldbeschrijvingen van de commissies, overleg met de Vlaamse Directie 

Podiumkunsten (VDP) en Vereenigde Organisatievormen Beeldende Kunst (VOBK), twee 

debatten die we begin juli georganiseerd hebben met enkele stakeholders uit de sectoren van 

de podium- en beeldende kunsten en de bezwaarschriften van de organisaties, ter beschikking 

gesteld door de administratie Cultuur. 

Bezwaarschriften brengen soms duidelijk aan het licht waar een ‘definitiestrijd’ wordt 

uitgevochten. Organisaties geven al eens een andere invulling aan de beoordelingscriteria van 

het decreet dan de beoordelaars van de dossiers, wat zichtbaar wordt na de bekendmaking van 

het préadvies, wanneer de commissie- en administratieleden hun lezing hebben gedaan van de 

aanvraagdossiers, en de organisatieverantwoordelijken op hun beurt van de analyse en het 

oordeel in het préadvies. De bezwaarschriften fungeerden vaak als eye-openers en brachten 

ons tot het herlezen van adviezen met een andere bril. Hetzelfde gebeurde overigens bij het 

naast elkaar leggen van het werk van de verschillende afdelingen van de administratie (MLP 

versus BKM) en de overeenkomstige commissies uit de podiumkunsten en de beeldende 

kunst… maar daarover meer in het artikel. 

Het debat van 6 juli 2005 handelde over professionaliteit en professionalisering en werd 

gevoerd met Elke Van Campenhout, Jan Boelen, Kris Motmans, Dirk De Wit, Ann Olaerts, 

Klaus Ludwig, Fania Sorel, Annemie Maes, Lieve Moeremans, Anne-Cathérine Roothooft en 



Delphine Hesters. Op 9 juli 2005 gingen we in debat met Elke Van Campenhout, Charlotte 

Vandevyver, Pieter De Buysser, Dirk Pültau, Hans Op de Beeck, Lieve Moeremans, Anne-

Cathérine Roothooft en Delphine Hesters over kwaliteit en het beoordelen van kwaliteit. 

  

Nog een laatste opmerking. Bij deze analyse baseren we ons op de neergeschreven 

argumentatie van de administratie en beoordelingscommissies. Uit gesprekken met (ex-

)commissieleden bleek dat de vertaling van een gestoffeerd debat in een 

beoordelingscommissie naar een degelijk advies-op-papier niet evident is. Wat met grondige 

kennis van zaken en na lang discussiëren wordt beslist, lijkt op papier soms weinig 

onderbouwd en snel van de tafel geschoven. De conclusies die we in ons artikel trekken, zijn 

dan ook uitsluitend gebaseerd op wat is neergeschreven, het achterliggende deliberatieproces 

is voor ons onzichtbaar. 

  

  
   

 

 

Artikel 

 

- Inleiding –  

De Vlaamse overheid wil het belang van kunstenaars in de samenleving onderschrijven1 en 

rekent het bijgevolg tot haar taak kunst in de maatschappij te stimuleren via de verdeling van 

subsidies. Dat deze subsidies ten goede moeten komen aan ‘kwalitatief hoogwaardige 

kunstcreatie’ en moeten leiden tot een ‘rijk cultureel landschap’, aldus het Kunstendecreet, 

staat buiten kijf. Het ontwerpen en uitvoeren van een verantwoord overheidsbeleid gaat 

vanzelfsprekend gepaard met het maken van keuzes, maar met de verzelfstandiging en de 

professionalisering van de kunsten binnen onze maatschappij worden de uitvoerende politieke 

mandatarissen niet meer geacht in staat te zijn om beslissingen te nemen die op 

gespecialiseerde kennis over kunst gestoeld zijn. Om sturing vanuit politieke belangen tegen 

te gaan en de kwaliteit van de kunst centraal te stellen in haar keuzes, doet de overheid dan 

ook een beroep op commissies van experten2: de beoordelingscommissies. Omdat een 

kwaliteitsoordeel over de artistiek-inhoudelijke aspecten van een aanvraagdossier altijd een 

subjectief gegeven blijft – kenner of niet -, worden de visies van 7 à 15 verscheiden 



veldkenners-met-ervaring samengebracht. De combinatie van hun ‘subjectiviteiten’ moet 

leiden tot een ‘objectief’ en dus aanvaardbaar oordeel en uiteindelijk tot een legitiem 

kunstenbeleid. Bovendien levert het Kunstendecreet de beoordelingscommissies een 

handleiding die de neuzen in dezelfde richting moet zetten en willekeur dient tegen te gaan 

onder de vorm van een lijst van beoordelingcriteria (zie art. 8, §1): (1) profilering en 

positionering, (2) langetermijnvisie, (3) kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete 

(uit)werking, (4) landelijke en/of internationale uitstraling, (5) samenwerking en netwerking 

met artistieke en niet-artistieke actoren in het binnen- en/of het buitenland, (6) haalbaarheid, 

(7) publieksgerichtheid, (8) gedegen financiële onderbouw van de werking. Niet alleen de 

beoordelingscommissies krijgen de opdracht om op basis van deze lijst hun deskundig oordeel 

te vellen over de subsidiedossiers, ook de administratie Cultuur voert een kwaliteitstoets uit, 

gestoeld op dezelfde kwaliteitscriteria. Terwijl de commissies oordelen over de artistiek-

inhoudelijke aspecten, spreekt de administratie zich uit over de zakelijke kant van de 

kunstenorganisaties. 

 

De beoordelingscriteria geven het kader aan waarbinnen de commissies en de administratie 

hun oordeel kunnen focussen. Voor de invulling van de criteria staan ze echter zelf in. De 

begrippen lijken bij een eerste lezing duidelijke oriëntatiepunten, maar wanneer men even 

blijft stilstaan en kijken, creëren ze elk een zee van interpretatieruimte. Het decreet biedt acht 

maatstaven, maar de ijking blijft achterwege. De lijst van criteria is bovendien niet 

hiërarchisch opgesteld – prioriteiten moeten de beoordelaars blijkbaar zelf bepalen.     

Dit artikel geeft de resultaten weer van een analyse van de adviezen van de 

beoordelingscommissies en de afdelingen van de administratie Cultuur die zij bij de eerste 

structurele ronde van het Kunstendecreet hebben neergeschreven. De vragen waarop we een 

antwoord wilden vinden, waren die naar de invulling en de inzet van de beoordelingscriteria. 

We wilden een zicht krijgen op de ladingen die de beoordelingsvlaggen dekken en op de 

bewuste en onbewuste prioriteiten die de commissies en administratie naar voor hebben 

geschoven voor hun kunstsectoren.  

Onderstaande bevindingen over de interpretaties van commissies en administratie komen 

uiteraard voort uit ons eigen interpretatieproces en claimen dus niet zomaar ‘de ware gronden’ 

van de adviezen bloot te leggen. Bovendien gaat het louter om vastgestelde trends, niet om 

een volledige topografie van denkpatronen. Toch willen we op zijn minst een glimp opvangen 

van de inhoud van de blackbox van het kwaliteitsoordeel binnen het Kunstendecreet om 



daarnaast een aantal ideeën te formuleren over hoe de kwaliteit van dit oordeel volgens ons 

verbeterd kan worden.  

 

 

Over beoordelen en het belang van landmeten 

 

Eerst enkele algemene bedenkingen over kwaliteitsbeoordeling. De bedoeling van evaluaties 

waarbij de motivatie meegedeeld wordt aan de organisaties, bestaat er volgens ons ook in dat 

de beoordeelde er wijzer van wordt. Artistieke en zakelijke adviezen zijn idealiter niet enkel 

adviezen aan de minister, maar ook aan de organisaties. Om deze doelstelling te kunnen 

verwezenlijken dient een oordeel voorzien te zijn van een argumentatie. Anders dan we eerst 

hadden verwacht, bevatten de adviezen van de beoordelingscommissies en verschillende 

afdelingen van de administratie echter weinig argumentatie in de vorm van concrete 

verwijzingen naar de dossiers of een specifieke invulling van de beoordelingscriteria. Zo stelt 

men zich bijvoorbeeld regelmatig vragen bij één of ander aspect van de werking, zonder te 

concretiseren welke die vragen dan mogen zijn en wat de oorsprong is van de twijfel (al slaagt 

de commissie festivals er regelmatig in wél concreet aan te wijzen waar precies de problemen 

in de plannen zich situeren). Enerzijds heeft dit ongetwijfeld te maken met het gebrek aan tijd 

waarmee de commissieleden te kampen hadden – de commissies zijn immers pas met 

vertraging in januari samengesteld, terwijl drie maanden en een grondige lezing van de 

dossiers later de préadviezen al moesten klaarliggen. Anderzijds heeft dit ook te maken met 

het ontbreken van een duidelijk geformuleerd interpretatiekader waarmee de 

beoordelingscommissies konden werken en waarbinnen de oordelen vaste grond hadden 

kunnen krijgen. Cultuursocioloog Rudi Laermans wees er in de Standaard van 24 juni 2005 

op dat het Kunstendecreet vooral werkt volgens een sterk administratieve aanpak en dat een 

degelijke inhoudelijke onderbouw ontbreekt. Alle vormelijke vereisten en procedures zijn 

vastgelegd, maar een visie over de wenselijke evoluties binnen het kunstenveld en haar 

verschillende disciplines werd niet geformuleerd. Veel definitiemacht komt daarmee 

potentieel in handen van de beoordelingscommissies, maar die hebben hun kans niet ten volle 

gegrepen – of opnieuw: ‘kunnen grijpen’, want het ontwikkelen van een breed gedragen, doch 

scherpe toekomstvisie voor een sector vraagt meer dan drie maanden tijd. Hetzelfde geldt 

voor de adviescommissie Kunsten die via het Kunstendecreet werd opgericht en die als 

voornaamste taak heeft de kwaliteitsbeoordeling te coördineren en te evalueren. Ze moet 

volgens het decreet op basis van haar expertise en overzicht over het hele kunstenveld 



gefundeerd beleidsadvies kunnen formuleren, maar over hoe deze taak vóór, binnen of na het 

beoordelingsproces kan aansluiten op het werk van de beoordelingscommissies zwijgen het 

decreet en het uitvoeringsbesluit. De adviescommissie is op papier nochtans de ideale 

denktank om de ontbrekende inhoudelijke poot van het kunstenbeleid ‘van onderuit’, via de 

‘ervaringsdeskundigen’ in de commissies, mee vorm te geven, eventueel in tandem met de 

steunpunten. (Gezien het vrijwillige karakter van de inzet van de commissieleden en de 

opdracht van de steunpunten, is het ook meer aan de laatste om het landmeten voor hun sector 

uit te voeren, en zo het oordeel van de eerste op z’n minst grondig voor te bereiden.) Het lijkt 

bovendien opportuun de adviescommissie aan de rechterhand van de minister van Cultuur - en 

dus zijn kabinet - te zetten wanneer deze de subsidieknopen doorhakt, zeker nu de commissies 

binnen het ‘geïntegreerd en integraal’ kader van het Kunstendecreet op voorhand niet meer 

weten hoeveel geld voor hun sector beschikbaar zal zijn en de minister na de beoordeling nog 

kan beslissen over de verdeling van de middelen. De beslissingen van minister Anciaux die 

eind juni bekend gemaakt zijn lijken immers een belangrijk deel van het beoordelingswerk 

teniet gedaan te hebben. Terwijl commissies en administratie in hun werk de moeilijke 

oefening doen te zoeken naar een beoordeling-op-maat van elk dossier, wordt in de finale fase 

opnieuw abstractie gemaakt van de individuele aanvragen en worden de organisaties 

ingedeeld in de ruwe categorieën van de toegekende bedragen, zonder oog voor de 

specificiteit en de noden van elke organisatie. 

 

Ondanks het ontbreken van een globaal inhoudelijk kader, hebben enkele commissies naast 

een beschouwing achteraf van vastgestelde tendensen in hun werkveld vóór de beoordeling 

van de individuele dossiers getracht inhoudelijke accenten te leggen en aandachtspunten naar 

voor te schuiven binnen hun eigen sector. De commissie festivals, bijvoorbeeld, heeft de 

beoordelingscriteria vertaald naar een aantal vragen die ze zelf het meest relevant achtte voor 

de evaluatie van festivalorganisaties (Is het profiel volledig/gedeeltelijk cultureel/artistiek? 

Welke dynamiek heeft dit festival, wat brengt het teweeg? Etc.). De collega’s die de 

kunstencentra en werkplaatsen hebben beoordeeld, hebben een poging ondernomen om een 

aantal evoluties in het veld te accentueren (niveau landschap) en een invulling te geven aan 

voor hen doorslaggevende beoordelingscriteria (niveau individuele dossiers). Bovendien heeft 

deze commissie de definities van kunstencentrum en werkplaats van het decreet uitgewerkt en 

getracht om binnen die laatste categorie de subgroep van de alternatieve managementbureaus 

te omschrijven. Willem Hofstee3 stelt in Boekmancahier dat discussies om te komen tot een 

consensus (bijvoorbeeld over het criterium van kwaliteit, of de basiskenmerken van een 



werkplaats) niet noodzakelijk gerechtvaardigd worden door een duidelijk aanduidbare 

verbetering van het oordeel an sich, maar dat ze een meer preventieve functie hebben, 

namelijk de beoordelaars bij de les en het beoordelingsscript te houden. Discussies die 

resulteren in de landschapsnota’s zorgen echter niet alleen voor een meer doordacht en bewust 

proces van beoordelen binnen de commissies, bovendien worden de organisaties in staat 

gesteld hun individueel verdict binnen een breder kader te begrijpen én wordt het de minister 

bemoeilijkt om bij de uiteindelijke verdeling van de subsidies af te wijken van de adviezen. 

Het wordt immers zichtbaar dat het wegnemen van een individueel puzzelstuk uit een 

beredeneerde landschapstekening meer repercuties heeft dan voor de organisatie alleen.  

Ook een uiteenzetting over de werkwijze van de beoordeling, zoals uitgebreid neergeschreven 

bij de theatercommissie en ook aangegeven bij de commissie festivals, komt de transparantie 

van het proces van oordelen enkel ten goede, al blijft het onvermijdelijk altijd gesluierd en 

gestoeld op een noodzakelijk vertrouwen in de deskundigheid van de commissieleden. Voor 

organisatiestructuren binnen de kunsten is een oordeel over structurele subsidies letterlijk van 

levensbelang, en wanneer ze enkel koers kunnen varen op wat gecommuniceerd wordt via 

papier, is een zorgvuldige uiteenzetting op z’n minst wenselijk.  

 

 

De maten en gewichten van de beoordelingscriteria  

 

Zoals al boven vermeld hebben een aantal commissies expliciet getracht een invulling te 

geven aan de beoordelingscriteria die in het Kunstendecreet neergeschreven zijn. De rest van 

de interpretaties is enkel impliciet af te lezen uit de adviezen. Onze opdracht bestond er dan 

ook voornamelijk in de onnadrukkelijke betekenisgeving aan de criteria uit de adviezen te 

abstraheren. In wat volgt zetten we onze belangrijkste bevindingen op een rij. 

 

Over artistieke kwaliteit en het beoordelen ervan 

Zowat het moeilijkst in te vullen of te beargumenteren beoordelingscriterium is dat van de 

kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete (uit)werking. Naast de eenvoudige vermelding 

dat het werk van organisatie X of kunstenaar Y ‘kwaliteitsvol’ is, zonder meer, konden we 

onder andere volgende variaties op de notie ‘kwaliteit’ terugvinden in de adviezen van de 

beoordelingscommissies: organisaties of kunstenaars zijn vernieuwend, eigenzinnig, boeiend, 

interessant en intrigerend, ze geven richting aan het veld of vervullen een voortrekkersrol, 

maken scherpe of uitdagende keuzes en vormen een meerwaarde voor het landschap. Een 



consequent parcours wordt geloofd, net als evolutie. In herhaling vallen is te vermijden. Een 

flinke dosis kritische zelfreflectie blijkt het ook uitzonderlijk goed te doen. De commissies 

geloven, vertrouwen en appreciëren. Enkel bij de theatercommissie zien we een consequente 

poging om deze ‘kwaliteiten’ ook te duiden door verwijzingen naar specifieke voorstellingen 

of de invulling van deelaspecten van het theater maken (dramaturgie, scenografie, prestaties 

van acteurs, keuze voor thema’s of stukken, etc.). Ook tijdens een debatavond die we 

organiseerden met enkele stakeholders uit de sectoren van de podium- en de beeldende 

kunsten die handelde over kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling, kwamen we tot de voorzichtige 

conclusie dat het ‘symptoom’ van kwaliteit erg moeilijk beargumenteerbaar is, al was het 

maar omdat een subjectief oordeel moeilijk sluitend gesteund kan worden door rationele, 

‘objectieve’ argumenten. Dat kwaliteit een volledig lege doos is, is daarmee ook niet gezegd. 

Dezelfde Hofstee van daarnet schrijft het volgende: ‘Kwaliteit heeft wel degelijk een 

intersubjectieve kern. Die valt nooit helemaal te pakken te krijgen,maar wel te benaderen. Het 

nuchtere feit dat menselijke beoordelaars meer met elkaar overeenstemmen dan dobbelstenen, 

geeft aan dat beoordelen meer is dan louter een ritueel’. Wanneer de beoordelaars niet ad 

random geselecteerd zijn uit een brede populatie, maar gekozen uit instellingen die direct of 

indirect verbonden zijn met het gesubsidieerde kunstenveld – vaak op voordracht van 

collega’s-voorgangers, wordt de kans op een succesvolle transformatie van een tiental 

subjectiviteiten naar één ‘objectief’ oordeel des te plausibeler. De kans dat een organisatie 

buist op het criterium kwaliteit als ze geen aansluiting vindt op dit specifieke veld is echter – 

terecht of onterecht? – des te groter. De kracht van ‘het men’ binnen een veld koopt zich via 

de selectie van de commissieleden vrij spel in het geleiden van de vanzelfsprekendheid van 

bepaalde tendensen in de beoordeling.  

 

Opvallend is het onderscheid dat kan gemaakt worden tussen de kwaliteit die de commissies 

en administraties ontwaren in de toekomstplannen, dus in het behandelde dossier en volgens 

de enge interpretatie van het beoordelingscriterium, en de verwijzingen naar het verleden 

parcours van de organisaties of kunstenaars. Zicht krijgen op toekomstige evoluties en nog te 

maken artistieke producten op basis van intenties op papier is erg moeilijk. Daarom wordt in 

de commissies doorgaans het verleden als ‘bewijs’ genomen voor de potentie voor de 

toekomst. Een ander onderscheid dat duidelijk meeloopt in de beoordeling van de kwaliteit is 

dat tussen evaluatie via een ‘externalistische’ en volgens een ‘internalistische’ benadering, 

een onderscheid dat Pascal Gielen heeft scherp gesteld na zijn observaties binnen de 

beoordelingscommissie beeldende kunst in 20004. Wanneer wordt gewerkt volgens een 



‘externalistische’ benadering, wordt verwezen naar de sociale en institutionele context 

waarbinnen het artistieke werk vorm krijgt: naar al dan niet lovende recensies, 

samenwerkingsverbanden met andere gezelschappen, coproducties van gewaardeerde 

instellingen, nominaties voor belangrijke prijzen etc. Bij een ‘internalistische’ benadering 

tracht de beoordelaar de intrinsieke kwaliteiten van een kunstenaar of een oeuvre te ontwaren 

in het werk zelf. Stellingen over de kwaliteit van het reeds afgelegde parcours van een 

organisatie steunen doorgaans op beide argumentatielogica’s, uitspraken over de artistiek-

inhoudelijke aspecten van de dossiers lijken eerder gebaseerd op verwijzingen naar ‘externe’ 

elementen zoals geplande samenwerkingen. Over de uiteenzetting van de artistieke visie en 

vertaling in concrete plannen valt in de adviezen weinig meer te lezen dan de 

(on)tevredenheid over de uitwerking van die visie in de dossiers, wat we eerder onder de 

kwaliteit van het dossier dan van het artistieke project klasseren. 

Terwijl de commissie kunstencentra en werkplaatsen de kwaliteit van het inhoudelijk concept 

en concrete (uit)werking sterk aan de hand van het dossier zelf probeert te toetsen, lijkt de 

commissie dans vrijwel volledig terug te vallen op de ervaringen uit het verleden. De andere 

commissies bevinden zich tussen deze twee posities. Andere tendensen die we kunnen 

vaststellen wanneer we het werk van de beoordelingscommissies vergelijken, is dat de 

commissie beeldende kunst zich voornamelijk uitspreekt over de mate van uitwerking van de 

artistieke toekomstplannen en over de plaats die de organisaties innemen in het veld van de 

beeldende kunst. Dat ze dus de landschapslogica sterk laat gelden en kwaliteit in die zin 

verbindt met het criterium van positionering en profilering5.  

 

Over de relatieve wenselijkheid van samenwerking  

Erg verscheiden zijn de invullingen die aan de noties van samenwerking en netwerking 

worden gegeven. Samenwerking en netwerking zijn in en lijken in sommige adviezen als 

vanzelfsprekend een positief gegeven – wie op wat voor manier dan ook samenwerkt, 

verdient een pluim. Een ‘samenwerking’ kan echter verschillende vormen aannemen, van een 

integrale fusie tot het delen van eenzelfde netwerk, met verschillende consequenties die 

bovendien positief én negatief kunnen zijn. Samenwerkingsverbanden worden ook 

aangevoerd als bewijs van de kwaliteit (zie boven) en de verankering van een organisatie in 

het landschap, dus als ‘argument’ en niet als ‘conclusie’. 

Samenwerking wordt in de adviezen van zowel de beoordelingscommissies als de 

administratie voornamelijk verbonden met de idee van synergie6. Voor de commissies, die 

hun oordeel vooral laten sturen door een kwaliteitsoordeel op het artistieke domein, betekent 



een geslaagde samenwerking voornamelijk dat 1+1 gelijk is aan 3. Dit wordt onder andere 

vertaald in de verwachting ‘dat kunstenaars elkaar artistiek zullen uitdagen’ of ‘dat de 

alliantie met een jonge collega een frisse wind zal doen waaien’ door de meer gevestigde 

organisatie. 1+1 is soms ook slechts 2 of 1,5. Zo ontwaart de danscommissie bij de grote 

dansgezelschappen die jongere choreografen onder de vleugels willen nemen vormen van 

epigonisme of klonen. Het ‘supermarktmodel’ dat ontstaat door het openzetten van de grote 

huizen voor jonge makers doet ook bij de leden van de theatercommissie vragen rijzen. De 

organisatiestructuur of de ‘vorm’ lijkt er belangrijker te worden dan de artistieke kern of 

‘inhoud’ die eraan vooraf dient te gaan. Huizen hebben immers profielen en bijhorende 

posities in de kunstsector. Kunstenaars die in een gevestigde organisatie binnengehaald 

worden, dienen dan ook in het profiel van dat huis te passen. Epigonisme mag dan te 

vermijden zijn, radicale andersheid ook (codewoorden: ‘artistiek inconsequent beleid’ of 

‘versnippering van het artistieke profiel’). Met als gevolg kunstenaars die in de situatie 

dreigen te belanden waarin ze moeten kiezen voor het minste kwaad: het risico lopen 

onvoldoende werkingsmiddelen en structurele basis te hebben, of zich aanpassen aan het 

inhoudelijk profiel en de productiewijzen die het moederhuis meester is.   

Wanneer de minister van Cultuur bij de bekendmaking van zijn beslissingen verkondigt dat 

individuele kunstenaars niet moeten rekenen op een ‘eigen’ structuur en ze beter aansluiten bij 

de bestaande organisaties, spelen echter andere dan artistieke overwegingen. Samenwerking 

leidt in zijn visie in de eerste plaats tot besparende, eerder dan tot additieve synergie en dit in 

op financieel vlak. 1+1 wordt dan 1,5 en staat dus voor zo’n 25% gewonnen subsidies die 

elders kunnen worden ingezet. Besparende synergie realiseert met een geringere 

middeleninzet een soortgelijk resultaat. Vraag is echter of de dergelijke geringere financiële 

middeleninzet een soortgelijk artistiek resultaat zal opleveren binnen een kunstenbeleid dat 

een ‘rijk cultureel landschap’ mogelijk wil maken.  

Besparende synergie kan ook bekomen worden op minder drastische wijze dan door 

kunstenaars te laten samenwerken binnen één (structurele) organisatie. Gewaardeerd door 

commissies en administratie zijn allianties waarbij afzonderlijke organisaties gezamenlijk een 

deel van het organisatorische luik van kunst maken op zich nemen, zoals de verkoop van 

voorstellingen of het delen van bureauruimte of communicatiekanalen. Ook coproducties 

worden door de administratie erg gewaardeerd omwille van de gedifferentieerde 

inkomstenbegroting die ermee kan opgemaakt worden (zie verder) ongeacht de artistieke 

kwaliteiten van de corresponderende instelling.   

 



Over publieksgerichtheid en de vruchten van het participatiedebat 

Opvallend is het gebrek aan invulling van het criterium publieksgerichtheid. Eerst en vooral 

nemen de beoordelingscommissies het, met uitzondering van de commissies theater, festivals 

en kunstencentra en werkplaatsen verrassend weinig ter hand, terwijl publieksgerichtheid niet 

alleen een beoordelingscriterium is, maar naast presentatie- en creatiegericht ook één van de 

basisfuncties die de organisaties moeten vervullen om in aanmerking te komen voor subsidies 

(dit geldt niet voor werkplaatsen die zich voornamelijk op creatie richten). Bovendien komen 

de commissies in de neergeschreven adviezen vaak niet verder dan een verwijzing naar de 

grootte en samenstelling van het bereikte publiek tijdens de afgelopen jaren. De vele 

discussies over publieksparticipatie ten spijt, publieksgerichtheid valt in de adviezen samen 

met publieksbereik. Het kwantitatieve resultaat van de publiekswerking wordt als teken 

gezien van een kwalitatieve manier van werken. Dat publieksparticipatie niet noodzakelijk 

gelijk staat met publieksverbreding, maar ook met –verdieping en dat een uitgewerkt 

doelgroepenbeleid binnen een uitgebreider communicatiebeleid belangrijk is, is stilaan 

gemeengoed. De manier waarop een gelaagde en goede publiekswerking vormgegeven wordt 

en dus de parameters op basis waarvan deze geëvalueerd kan worden, lijken – op basis van de 

adviezen – heel wat minder duidelijk.  

 

De noodzaak van een gedegen financiële onderbouw – een blik op de administratie 

Het bij uitstek belangrijkste beoordelingscriterium van de administratie Cultuur van de 

Vlaamse Gemeenschap is dat van de gedegen financiële onderbouw van de werking. 

Sleutelparameters daarbij zijn het ontbreken van gecumuleerde schulden tijdens de voorbije 

jaren en de gedifferentieerde inkomstenbegroting. Organisaties waarvan het aandeel van de 

Vlaamse subsidies te hoog of het percentage eigen inkomsten te laag zijn, zijn in sterke mate 

afhankelijk van deze ene financiële middelenverstrekker, wat de leefbaarheid van de 

instellingen niet ten goede komt. Organisaties die een vierjarige ondersteuning willen 

genieten, moeten, afhankelijk van de grootte van het subsidiebedrag en/of het soort 

organisatie, minimaal 5 of 12,5% eigen inkomsten genereren, berekend tegenover de 

artistieke uitgaven. De administratie ziet er op basis van de begroting op toe of deze 

percentages wel gehaald worden. Opvallend is wel dat, voornamelijk bij de afdeling van de 

administratie die de dossiers van de dansorganisaties onder handen neemt, het oordeel over 

het percentage eigen inkomsten niet zozeer bepaald wordt door die verplichte 12%. Zo krijgen 

een aantal organisaties de opmerking dat hun eigen inkomsten die 14 of 26% van de artistieke 

uitgaven bedragen wel zeer laag zijn, terwijl ze nota bene een aanvraag voor tweejarige 



subsidiëring hadden ingediend en ze dus ontslagen waren van kwantitatieve normen. 

Tweejarig structureel of niet, de financiële onderbouw moet gedegen zijn, zo zegt het 

beoordelingscriterium en herhaalt – volkomen terecht - de administratie. De 

beoordelingscommissies worden uitgenodigd een huishoudelijk reglement te schrijven en het 

landschap van hun discipline te overschouwen. Het zou echter een goede zaak zijn mocht ook 

de administratie een nota schrijven met wat zij belangrijk vindt in het gedegen functioneren 

van een kunstenorganisatie. Nergens komt in de Vlaamse kunsten immers zoveel kennis over 

het managen van kunstenorganisaties samen als op de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschap bij het afsluiten van een oude en het openen van een nieuwe structurele ronde. 

Uitleg bij het belang van een gedifferentieerde inkomstenbegroting en hoe die te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld, kan de degelijkheid van de zaakvoering en de kwaliteit van de 

dossiers van de kunstenorganisaties stimuleren. De administratie zou zich op die manier meer 

kunnen profileren als ‘partner’ van de kunstenorganisaties, dan als strenge schoolmeester, een 

label dat nu soms al te makkelijk in negatieve zin wordt uitgedeeld.  

Eenzelfde opmerking als bij het gewicht van de eigen inkomsten geldt in verband met de 

loonkosten die een organisatie moet dragen. Het uitvoeringsbesluit bij het decreet geeft voor 

de vierjarige betoelaagden een minimumpercentage aan dat van de subsidies aan verloning 

van de werknemers besteed moet worden. De administratie controleert dit percentage, maar 

wijst er regelmatig ook op dat er in verhouding te veel van het overheidsgeld naar lonen gaat. 

Subsidies moeten de artistieke werking en activiteiten van een organisatie ten goede komen, 

en dient niet enkel om mensen aan het werk te zetten. Toch blijft onduidelijk welke 

verhoudingen de administratie aanvaardbaar vindt, en welke niet.  

 

Erg belangrijk voor de administratie is ook het uitwerken en documenteren van alle 

onderdelen van het aanvraagdossier; goede intenties zijn niet voldoende. De begroting dient 

gedetailleerd te zijn ingevuld en toegelicht en alle engagementen moeten bewezen worden op 

papier.  

Vooral organisaties die tot nog toe op projectbasis werkten, hebben het daar blijkbaar moeilijk 

mee. De overstap van denken op korte of middellange, naar denken op lange termijn en het 

analoog aanpassen van het ritme van de organisatie is niet vanzelfsprekend wanneer men 

moet werken met beperkte middelen die bovendien sterk fluctueren over de tijd (een ‘project’ 

is per definitie van bepaalde duur – zie Kunstendecreet). Uit de bezwaarschriften blijkt dat 

vele jongere organisaties in ‘de opstap’ van de tweejarige subsidie de mogelijkheid hadden 

gezien om deze overgang te maken naar meer continuïteit. Dat was echter buiten de 



administratie van de Vlaamse Gemeenschap gerekend. In haar adviezen blijkt dat de 

tweejarige aanvragers eenzelfde screening konden verwachten als de vierjarige. Wie nog niet 

werkt volgens de kwaliteitsvereisten van een structureel gesubsidieerde instelling kreeg van 

haar dan ook geen groen licht naar structurele middelen en werd ‘te pril’ bevonden… en zelfs 

meermaals gewezen op het bestaan van de projectsubsidies. Wel blijkt in deze een belangrijk 

onderscheid te bestaan tussen de afdelingen Muziek, Letteren en Podiumkunsten (MLP) en 

Beeldende Kunst en Musea (BKM) van de administratie Cultuur. Terwijl MLP de minister 

voornamelijk adviseert volgens bovenbeschreven principe, denkt haar tegenhanger van de 

beeldende kunsten meer in termen van potentie. In die zin volgt afdeling BKM meer het 

principe van een voorwaardenscheppend beleid dat de cultuuroverheid wil naleven. Lapidair 

gesteld: BKM creëert mogelijkheden, MLP beloont verworvenheden.  

 

(evenwicht en communicatie) 

Ook wanneer we de commissies vergelijken in de kleur en toon die hun adviezen dragen – een 

gevaarlijke oefening – stellen we enkele verschillen vast.  Bij examens en de puntenverdeling 

achteraf krijgen studenten wel eens het gevoel dat er soorten examinatoren bestaan: zij die 

punten geven en zij die punten aftrekken. De beeldende kunstcommissie geeft punten7, de 

beoordelingscommissie dans trekt eerder punten af, terwijl de commissie kunstencentra en 

werkplaatsen dan weer de beide doet en de balans opmaakt van de goede en de negatieve 

punten van de beoordeelde instelling. Veel daarvan heeft te maken met de manier waarop de 

adviezen zijn opgesteld. Zo zet de danscommissie bij de negatief geadviseerden voornamelijk 

de onvoldoendes op een rij zonder tegengewicht van positieve kwaliteiten, terwijl de andere 

commissies meer nuanceren en met fijnere maten lijken te meten. De leden van de commissie 

dans kunnen ongetwijfeld ook delen van de werking van de ‘gebuisden’ appreciëren, maar ze 

laten het deze te vermelden. Het ‘negativisme’ dat daaruit spreekt valt niet alleen moeilijk te 

smaken door de organisaties, bovendien dreigt het de minister te sturen in zijn oordeel over de 

tendensen in de sector van de hedendaagse dans.  

In de reacties op de negatieve préadviezen hebben we meermaals kunnen lezen dat de 

organisatie ‘toch voldoet aan alle (andere) beoordelingscriteria’, terwijl men in het préadvies 

terug naar af is gestuurd op basis van één criterium, doorgaans dat van kwaliteit van 

inhoudelijk concept en (uit)werking. Het Kunstendecreet geeft aan dat de evaluatie van de 

subsidiedossiers gebeurt op basis van de beoordelingscriteria voorzover ze relevant zijn voor 

de beoordeling van de gesubsidieerde realiteit of de twee- of vierjarige subsidiëring. Het is 

dus niet nodig en bovendien ook niet wenselijk om de commissies en administratie telkens 



een uitspraak te laten doen over alle criteria voor elk dossier. Een breder advies met positieve 

en negatieve punten zou echter wel (de neerslag van) de beoordeling genuanceerder kunnen 

maken en de aanvragers minder snel het gevoel geven dat hun dossier niet met de nodige zorg 

behandeld is… een kwestie van communicatie. (Al is het uiteraard een illusie dat men 

adviezen kan schrijven die zowel een negatieve boodschap overbrengen, als de beoordeelde 

vrolijk stemmen). Hier wordt opnieuw duidelijk hoe belangrijk een degelijke nota met een 

omschrijving van werkwijze en werkveld is.  

Waar een checklist voor de lezing van de dossiers bij de beoordelingscommissies het gevaar 

van ritualisme inhoudt en een oordeel-op-maat in de weg kan staan, lijkt een overzicht van 

concrete aandachtspunten bij de administratie wel een dankbaar hulpmiddel. De administratie 

beeldende kunst geeft het mogelijke ‘goede voorbeeld’.  Deze afdeling voert in de eerste 

plaats een lezing uit van de begrotingen, geeft telkens een overzicht het subsidieverleden van 

de organisatie en tracht haar zakelijke analyse waar nodig te verbinden met de artistieke 

plannen van de aanvrager in kwestie. Ze interpreteert en vat samen aan de hand van 

parameters die ze klasseert onder een goed zakelijk en/of financieel beheer. Op het einde van 

het advies maakt ze de balans op en spreekt haar oordeel uit. Idealiter ondersteunt een 

grondige lezing van de zakelijke aspecten van de dossiers door de administratie de 

beoordelingscommissie in haar oordeel. Wanneer het advies van de administratie enkel 

oordelen weergeeft zonder argumentatie of concrete gegevens, blijft de vraag naar integratie 

van de adviezen evenwel voornamelijk hangen op het niveau van een gedwongen verzoening 

van twee ‘meningen’8. In de afgelopen beoordelingsronde leek de integratie van de zakelijke 

en artistieke adviezen binnen de afdeling MLP op z’n minst gesteld niet altijd een sinecure. 

Waar de administratie en de beoordelingscommissies uiteenlopende adviezen hadden 

geformuleerd, vermeldt het ‘geïntegreerde’ advies het volgende: “De administratie gaf een 

negatief advies, de beoordelingscommissie bracht een positief advies uit. De administratie is 

niet overtuigd van de door de beoordelingscommissie aangehaalde argumenten en behoudt 

haar negatief advies.” Wanneer de commissie negatief adviseerde en de administratie positief, 

was de laatste dan weer wél van mening dat het artistieke primeert bij de subsidiëring van 

kunstenorganisaties, en sloot zij zich aan bij het advies van de beoordelingscommissie9. 

Zolang de administratie en de commissie zich opstellen als twee verschillende kampen met 

een verschillende opdracht, kan de beoordeling niet haar hoogst mogelijke niveau van 

kwaliteit bereiken.  

Het mogelijk meest belangrijke beoordelingscriterium naast dat van de kwaliteit van de 

artistieke werking en plannen is dat van haalbaarheid. Naast de verwijzing naar een 



‘realistische begroting’, vinden we zo goed als nergens in de adviezen een grondige reflectie 

over de juistheid van de inschatting van de eigen mogelijkheden van de organisaties. Een toets 

van de haalbaarheid van het project van een organisatie is echter enkel mogelijk wanneer de 

administratie en de beoordelingscommissies ook een ‘synergetische relatie’ aangaan. Een 

grondige lezing van de zakelijke aspecten van de dossiers kan dan als onderbouw dienen voor 

een geïntegreerde visie over de degelijkheid van de vertaling van het artistiek geknetter in 

concrete organisatiestructuren en acties.   

 
 

Het werkmateriaal van deze analyse (inclusief de geregistreerde debatten) is 

raadpleegbaar in het Vlaams Theater Instituut (VTi), Brussel. 

 www.vti.be 

www.e-tcetera.be 

 

Met dank aan: 

De deelnemers aan onze debatten, Staf Pelckmans, Liesbeth Dejonghe, de administratie 

Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, Etcetera, IBK, VTi en gastheer Bart Van den 

Eynde. 
 
                                                
1 Voor een uitgebreide toelichting over de achterliggende motivaties van de Vlaamse overheid, zie Memorie van 
Toelichting bij het Kunstendecreet, te downloaden op 
http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/kunstendecreet/index.htm  
2 Zie ook Gielen, P. (2001). Esthetica voor beslissers. Aanzet tot een debat over een reflexief cultuurbeleid. Tielt: 
Lannoo, pp.45-46. 
3 Hofstee, W.K.B. (2002). Kwaliteit van beoordelingen in de context van kunstbeleid. In: Boekmancahier 54. 
Hofstee is emeritus hoogleraar psychologie en heeft zich gespecialiseerd in beoordelingsprocessen.  
4 Zie Gielen, P. (2001). Kunst beslissen. De werking van de commissie en beoordelingscommissie beeldende 
kunst in 2000: een jaarverslag, beschikbaar bij de afdeling BKM van de administratie cultuur, en ook ten dele 
overgenomen in Kunst in Netwerken. Artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende kunst, Gielen’s 
in 2003 in boekvorm uitgegeven doctoraatsthesis (Uitgeverij Lannoo).  
5 De geplande financiële inhaalbeweging voor de beeldende kunsten heeft de commissie mogelijk weerhouden 
van stevige kritiek op de werking van haar huizen of organisaties, maar misschien heeft ze daarmee 
verschillende organisaties - niet alle - de voordelen van een externe kritische, maar constructieve doorlichting 
ontzegd?  
6 Voor studiemateriaal over synergie in de (podium)kunsten kan men terecht bij het Vlaams Theaterinstituut. Via 
de site op volgend adres: www.vti.be onder de rubriek ‘thema’s’.  
7 Zie ook nota 6. 
8 Deze vraag naar een duidelijke argumentatie van de administratie brengt haar en de beoordelingscommissies in 
een asymmetrische relatie. Wij zijn er echter van overtuigd dat de artistieke kwaliteit in principe voorafgaat aan 
de zakelijke kwaliteit van een kunstenorganisatie, al blijft een oordeel van de administratie onontbeerlijk. Zoals 
eerder weergegeven, vinden wij dat de ‘emancipatie’ van de administratie binnen het Kunstendecreet eerder zou 
moeten liggen in het bijstaan van de organisaties door middel van een sterk uitgebouwde informatie- en 
communicatiefunctie, dan in het formuleren van een autonoom advies.  



                                                                                                                                                   
9 De integratie in de gevallen waarbij administratie en commissie beide positief advies uitbrachten, maar de ene 
partij voor 2 jaar en de andere voor 4 liep vlotter. Bij de organisaties voor teksttheater volgde de commissie de 
administratie 3 maal en de administratie op haar beurt de commissie 7 maal.  


