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DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING

➔ kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking
bouwen, stimuleren en optimaliseren 

➔ cultuurparticipatie bevorderen en versterken 

de focus ligt daarbij op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van 
culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale 
context



DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING
principes

- culturele sectoren en disciplines met een bovenlokale meerwaarde ondersteunen en 
stimuleren tot transversaliteit
Welke sectoren? kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal cultureel werk (= 
volw.-werk, lokaal cultuurbeleid, jeugdwerk m.u.v. wat onder decreet bov. lok. jeugdwerk valt)

- verbindend karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het 
Vlaamse niveau versterken en erkennen

- aandacht voor regionale verschillen
- stimuleren van samenwerkingen in een cultureel ecosysteem met andere 

beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke 
ordening, onroerend erfgoed, …)

- aandacht voor innovatieve en vernieuwende voorbeeldwerkingen



DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING
een aantal nieuwe kernbegrippen

● bovenlokaal
● transversaal
● cultuurwerk
● regierol
● functiedenken



DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING
Instrumentarium

1. bovenlokale cultuurprojecten 

2. structurele ondersteuning
• werkingssubsidie voor Intergemeentelijke 

Samenwerkingsverbanden voor Cultuur (IGS)
• werkingssubsidie voor Steunpunt



Projectsubsidies 
bovenlokale 

cultuurprojecten

Decreet bovenlokale cultuurwerking



Projectsubsidies aanvragen
• Verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) 
• Culturele en jeugdactoren en openbare besturen

-> gelieerd aan: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-
cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en jeugdwerk (excl. jeugdhuizen en 
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen)

• Gevestigd in Nederlands taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

• Aanvraag volledig en in het Nederlands - Via KIOSK - Handleiding KIOSK
– KIOSK is nu opengesteld voor eerste projectaanvragen

• Tijdig ingediend
– 15/5: project start vanaf 1/1/2020 - max. looptijd 3 jaar 

• minister beslist op basis van adviezen beoordelingscommissies uiterlijk 5 maand na indieningsdatum 
=  15 oktober 2019 

– 15/11: project start vanaf 1/7/2020 – max. looptijd 3 jaar 

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/handleiding_kiosk.pdf


Voorwaarden  projectsubsidies
• min. 2 functiecombinaties als kernopdracht van project

– experimenteren en innoveren
– creëren en produceren
– spreiden en presenteren
– leren en participeren

• bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
• overstijgt de reguliere werking van de aanvrager
• project heeft culturele finaliteit
• zakelijk

– in tijd en opzet of doelstelling afgebakend
– looptijd max. 3 jaren (opeenvolgend)
– financieel sluitend

• project in tweetalig gebied Brussel-hoofdstad alleen, kan niet



Toetsingscriteria bij beoordeling van 
project
• kwaliteit van het inhoudelijk concept en de uitwerking 
• keuze voor de functies
• relevantie van de gekozen partners en de meerwaarde van de samenwerking
• hoe het project de reguliere werking overstijgt

• de kwaliteit van het zakelijke aspect
– realiseerbaarheid/haalbaarheid van het project 
– begroting

• toetsing aan de beleidsprioriteiten (meerwaarde)
• innovatieve karakter en voorbeeldwerking (meerwaarde), meerwaarde van project voor 

ontwikkeling en stimulering van het bovenlokale veld
• aandacht voor regionale verschillen
• de duurzame verankering van de resultaten 

>> TOOLKIT



Toolkit & 
workshops
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DOEL INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND

- duurzame voorwaarden om geïntegreerd 
cultuurwerk te (laten) ontwikkelen, in stand te 
houden en te verspreiden.

- vervullen van een regisseursrol als verbinder, 
facilitator en verduurzamer van het bovenlokale 
culturele veld



MEERWAARDE 
VAN 

INTERGEMEENTELIJK 
SAMENWERKEN



meerwaarde: 1 + 1 = 3
juiste schaal voor 
bepaalde thema’s

expertise delen
=

efficiëntiewinst

meer 
specialisatie 

mogelijk
kans om 

af te 
stemmen 
op groter 
of ander 
aanbod gemeenschappelijke 

noden en 
uitdagingen 
aanpakken

juiste 
schaal voor 
experiment

events en 
projecten 
opschalen

= 
zichtbaarheid

regionale 
identiteit of 
inhoudelijke 

verbondenheid

lerend 
netwerk 

van 
collega’s

meer 
partner-

schappen 
mogelijk

bestuurs-
kracht 

inkopen

werken aan 
cultuurparticipatie 

continuïteit 

pionierswerk

…



INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND

Formele voorwaarden (zie decreet)

- rechtspersoon (art. 398 decreet lokaal bestuur 22/12/2017)
- min. 4 omliggende gemeenten
- NL taalgebied of NL taalgebied + tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
- cofinanciering gemeenten = of > dan jaarlijkse subsidie van Vlaanderen.

Max. 100.000 euro subsidie per werkjaar gedurende 6 jaar door Vlaanderen
- cultuurnota: transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokaal 

cultuurwerk binnen IGS
- indiendatum = 1/10/2019, subsidiëring vanaf 1/01/2020, eerstvolgende instap 

in 2026



INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND

Cultuurnota
= transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokaal cultuurwerk binnen 
IGS

- positionering en samenwerking met andere actoren
- aandacht voor de specifieke noden van de regio
- coherente en gedragen visie op het bovenlokale cultuurwerk
- toepassing regisseursrol in acties en werking
- zakelijk luik met meerjarenbegroting
- overzicht acties 
- opsomming van de gemeenten, inbreng en contactgegevens
- verklaring op erewoord
- oprichtingsakte of ander bewijs rechtspersoon



https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm: Vraag tijdig een login aan!

■ Organisatie
● individuele velden die zullen moeten ingevuld worden

● opladen van oprichtingsakte of geldig bewijs van rechtspersoon en verklaring op eer en (indien van 

toepassing) een samenwerkingsovereenkomst met vzw De Rand

● verklaring op eer van de deelnemende besturen

■ Werking voorafgaand aan de subsidieperiode (evaluatie van de bestaande, 

voorafgaande werking)

■ Omgevingsanalyse

■ Visie en doelstellingen 

■ Acties 

■ Meerjarenbegroting (1 tabblad)
● opladen van een document

● in de meerjarenbegroting moet een volledig overzicht gegeven worden van alle inkomsten en uitgaven. Wat 

de inkomsten betreft worden zowel de structurele subsidies als projectmatige subsidies weergegeven, dit 

geldt ook voor de resultatenrekening.

Aanvragen via KIOSK 

https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm


Op maat 

www.cultuurbovenlokaal.be/intergemeentelijk

FAQ

Leidraad

Nieuwsbrief 

Lerend netwerk #1 regierol 

Kaart

binnenland@vlaanderen.be

kiosk@vlaanderen.be

bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be

Hulplijnen 

http://www.cultuurbovenlokaal.be/intergemeentelijk
mailto:binnenland@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:bovenlokaal@vlaanderen.be
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OPDRACHT

➔ De geïntegreerde werking van een kwalitatief, duurzaam en divers 
bovenlokaal cultuurlandschap stimuleren om de doelstellingen, 
vermeld in het decreet bovenlokale cultuurwerking te bereiken 

➔ Het steunpunt heeft als doel individuen, organisaties en besturen te 
ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en 
beleidsvisie rond bovenlokale cultuur



31 oktober: oprichting vzw STEUNPUNT 
VOOR BOVENLOKALE CULTUUR

Bestuurders: Luc Martens, Ann Deweerdt, Guy Redig, Lieven 
Dehandschutter en Annelies Thoelen

1 januari: eerste medewerkers gaan van 
start

Team: Gwennan Dekens, Benedikte De Vos,
Leonie Lanssens, Sylvia Matthys, Hilde Van Malderen 

en Lien Verwaeren

www.cultuurbovenlokaal.be

http://www.cultuurbovenlokaal.be/


Contact?

www.cultuurbovenlokaal.be

info@cultuurbovenlokaal.be


