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Cultuurconnect is een organisatie van de
Vlaamse overheid. Ze wil bibliotheken, cultuuren gemeenschapscentra ondersteunen en
begeleiden in het scherp stellen en waarmaken
van hun doelen in de digitale samenleving.
Cultuurconnect schept, samen met de lokale
culturele instellingen en overheden, een laboomgeving, waarbinnen antwoorden op digitale
uitdagingen voor de sector worden uitgetest.
Met gunstig resultaat kunnen de projecten
leiden tot diensten waarop het hele werkveld
een beroep kan doen.
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Cultuurconnect is de samenvoeging van twee
oude bekenden: Bibnet, de projectorganisatie
voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en
LOCUS, het Vlaams steunpunt voor lokaal cultuurbeleid. Beide brachten hun ambities samen
en doorliepen een intensief transformatieproces.

Het resulteerde in de oprichting van een totaal
nieuwe organisatie. Cultuurconnect werkt voor
het lokaal cultuurbeleid vanuit een heel
specifieke invalshoek en met een heel eigen methodiek. In de missie wordt dat zo omschreven:

MISSIE

“
We stimuleren en ondersteunen
het lokaal cultuurbeleid bij
het versterken van mensen en
gemeenschappen in een digitale
samenleving. Samen werken we
ideeën en projecten uit tot
diensten die mensen aanzetten
om op nieuwe manieren cultuur te
ontdekken en te beleven.”
Geïnspireerd door de tijd…
Nooit eerder ging het met de samenleving zo
hard. Alledaagse dingen veranderen razendsnel
en technologie is daarin vaak een van de grootste krachten. Digitale ontwikkelingen grijpen in
op traditionele productieprocessen, communicatiekanalen en consumptiepatronen.

Ook de lokale cultuursector wordt uitgedaagd
om zijn meerwaarde te herdenken voor een
steeds digitaler publiek dat zijn weg zoekt
en vindt in een steeds digitaler aanbod, om
relevante diensten aan te bieden en om op een
hedendaagse manier in te zetten op het versterken van mensen – empowerment - de traditionele maar nog steeds actuele rol.
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OOK DE LOKALE
CULTUURSECTOR
WORDT UITGEDAAGD
OM ZIJN MEERWAARDE
TE HERDENKEN
VOOR EEN STEEDS
DIGITALER PUBLIEK.
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…en het beleid

Midden 2015 hervormde de Vlaamse Overheid
haar beleid. Lokale besturen krijgen volledige
autonomie voor het lokaal cultuurbeleid, provinciale structuren vallen weg. Vlaanderen wil
een toekomstgericht stimuleringsbeleid ontwikkelen rond uitdagingen die een lokaal bestuur
moeilijk zelf kan aanpakken. Digitalisering is er
daar een van.
De werking van Cultuurconnect past in die
Vlaamse ambitie. Beleidsvraagstukken over oprukkende digitalisering zijn een issue voor de
hogere overheid. Maar het lokale niveau is uit-

stekend geplaatst om met kleinschalige en experimentele processen digitale vernieuwingen
te onderzoeken. Het lokaal cultuurbeleid heeft
de voorbije periode op vele plekken een sterke
dynamiek ontwikkeld op vlak van integrale,
sectorverbindende beleidsvoering. Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra hebben
daarenboven een groot publieksbereik. Beide
elementen maken het lokaal cultuurbeleid een
geschikte proeftuin voor verder onderzoek en
experiment gericht op de innovatie van
de cultuurpraktijk, afgestemd op de toenemende digitalisering van de samenleving.

INTEGRALE,
SECTORVERBINDENDE
BELEIDSVOERING.
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Veel meer dan bits & bytes

Doordat informatietechnologie in steeds meer
maatschappelijke domeinen en praktijken
wordt ingepast, raakt niet alleen technische
infrastructuur gedigitaliseerd, maar ook de
samenleving in al haar aspecten. Zo ontstaat
een wisselwerking waarbij digitale evoluties
maatschappelijke praktijken essentieel een
andere vorm geven – we bellen niet meer, maar
‘sturen’ - en maatschappelijke begrippen - privacy, identiteit, bereikbaarheid… - herdefiniëren. Dit proces noemen we ‘digitalisering’.
Digitalisering is dus meer dan het technische
omzetproces van analoge gegevens naar informatie die door computers verwerkt en bewerkt

kan worden, zoals het inscannen van oude
foto’s. Het is ook meer dan ICT en computers.
Het is een volwaardig maatschappelijk proces.
De gevolgen van dat proces kunnen verstrekkend, ontwrichtend of zelfs ondermijnend zijn.
We spreken van disruptie als technologische
innovatie bestaande praktijken, tradities of
organisatiemodellen op hun grondvesten doet
daveren of zelfs doet verdwijnen. Gekende
voorbeelden zijn de effecten van legale en
illegale platformen voor digitale muziek op
de muziekindustrie, de ontwrichtende impact
van Uber en Airbnb op taximaatschappijen en
gevestigde hotelzaken.

DIGITALISERING
IS EEN
VOLWAARDIG
MAATSCHAPPELIJK
PROCES
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De uitdaging uitgelegd

De digitale uitdaging telt drie dimensies die in
evenveel termen kunnen worden samengevat:
automatisering, innovatie en rolverandering.

Automatisering
Automatisering betreft de informatisering van
de dienstverlening en de interne werking van
lokale cultuurinstellingen.
Die kan zich situeren op het vlak van werkprocessen (uitleensystemen, ticketing- en
planningssystemen, catalografie…), communicatie (CRM, digitale marketing, social
media, gerichte mailings, aanbevelingen op
maat…) of digitalisering van het kernproduct
(e-boeken, digitale kranten, digitale opnames,
streaming…).

DIG
GITAL
MET HET EENGEMAAKT
BIBLIOTHEEKSYSTEEM
WORDT EEN BOVENLOKALE
DIGITALE BACK-OFFICE
VOOR ALLE OPENBARE
BIBLIOTHEKEN GEREALISEERD.
DE RATIONALISERING VAN DE
HUIDIGE SYSTEMEN MOET
TIJD EN MIDDELEN VRIJMAKEN
VOOR NIEUWE DIGITALE
INNOVATIES.
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Innovatie
Digitale middelen laten culturele organisaties
toe hun inhoud, informatie en diensten op een
eenvoudige manier met elkaar te delen. Zo ontstaan kansen voor meerwaarde en verrijking,
kunnen nieuwe diensten zich ontwikkelen en
kan een ander publiek worden aangeboord.
Met dat publiek kunnen nieuwe verbindingen
worden aangegaan, door frequenter contact

te leggen of de interactiviteit te verhogen. Een
cultuurliefhebber evolueert zo van passieve
consument naar actieve participant.
Technologie stimuleert ook medium-specifieke
innovaties en de vermenging van diverse creatievormen. Zo ontstaan nieuwe vormen van
expressie, reflectie en uitwisseling.

BRING
		YOUR
BEAMER
is een internationaal kunstconcept
waarbij kunstenaars - maar ook
beeldhobbyisten, filmfreaks,
storytellers… - een ruimte innemen om
een avond lang via hun eigen beamers
met elkaar en met hun creaties in
dialoog te gaan.

OWN

9 Cultuurconnect

Rolverandering
De opkomst van nieuwe vormen van dienstverlening gaat gepaard met verschuivende rollen
van cultuuractoren.
Uiteraard voltrekt verandering zich ook buiten
het digitale domein, maar het digitale zorgt
wel voor een sterke stimulans en voor innovatieve middelen. Het gaat bij rolverschuiving
nagenoeg om een paradigmashift: van het
traditionele aanbod naar co-creatie met het
publiek, van spreiding van afgewerkte culturele producten naar het faciliteren van culturele
expressie.

DE

Van collectie/programma naar connectie (met
publiek, met lokale omgeving, met makers,…).
Van eigen mooi afgelijnde werking, naar platform- en makelaarsfunctie waarbij verbindingen en samenwerkingen met andere spelers
worden opgezet.

MAKER
SPACE
is een ruimte waar mensen met gemeenschappelijke interesse, meestal in wetenschap, technologie, digitale kunst, elkaar
kunnen ontmoeten en samenwerken.
Activiteiten in een ‘makerspace’ zijn:
• delen van kennis en gereedschap
• presentaties, workshops en lezingen
• werken aan eigen en
gemeenschappelijke projecten
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De uitdaging samengevat

Digitale innovatie binnen cultuur heeft impact
op het hele spectrum van cultuurproductie,
-distributie en -presentatie.
Digitalisering faciliteert nieuwe vormen van
expressie, reflectie en uitwisseling en maakt
nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen
mogelijk tussen verschillende culturele sectoren onderling en tussen culturele en andere
maatschappelijke domeinen: onderwijs, welzijn,
economie…

Digitalisering stimuleert de vernieuwing van
werkwijzen en rolinvullingen van culturele
organisaties en geeft dus ook aan de cultuurpraktijk een volledig nieuwe dimensie.
Het gevolg daarvan is dat de maatschappelijke
rol en opdracht van de culturele actoren wijzigt
en publiek en gebruiker een steeds centralere
plek krijgen.

DIGITALISERING
GEEFT AAN DE
CULTUURPRAKTIJK
EEN NIEUWE
DIMENSIE
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De uitdaging als uitnodiging

Cultuurconnect geeft het laatste woord aan
het werkveld. ‘Er kan veel’, maar wat is precies de digitale behoefte van een specifieke
lokale bibliotheek, een cultuur- of gemeenschapscentrum of een lokale cultuurdienst?
Waar schuilen mogelijkheden, opportuniteiten,
meerwaardekansen van en met het digitale?
De zoektocht naar relevante oplossingen wil
Cultuurconnect maximaal baseren op de dynamiek die in het werkveld bestaat.

Daarom is er de projectoproep: op geregelde
tijdstippen nodigt Cultuurconnect het werkveld
uit om digitale noden voor te leggen via de oproepmethodiek. Die brengt de ambities van het
werkveld in kaart, detecteert behoeften, maar
vooral: biedt kansen om bottom-up digitale
vernieuwing te introduceren.

WAT
IS EEN
PROJECT?
Een project zoekt in een experimentele omgeving naar een antwoord op een specifieke
lokale digitale behoefte. Projectthema’s worden
weerhouden uit de flow van de projectoproep.
De realisatie gebeurt door projectteams, geleid
door Cultuurconnect, maar met een evenwaardige betrokkenheid van de lokale indieners
en met toevoeging van (interne en externe)
experten.

Binnen de labo-omgeving van het project wordt
ook de schaalbaarheid van het projectresultaat
naar het hele Vlaamse werkveld geëvalueerd.
Is die weging gunstig, en een opschaling
realistisch en haalbaar, dan ontwikkelt Cultuurconnect het projectresultaat tot een dienst
die aan de lokale culturele instellingen wordt
aangeboden.
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Cultuurconnect, partner van uw project

Eens een idee ingediend, kan een lokale
cultuurprofessional deelnemen aan een masterclass. Die ondersteunt de deelnemer in de
omvorming van idee naar project. Dat project
kan meedingen naar realisatie: een jury van
deskundigen beslist welke projecten worden
aangepakt. Cultuurconnect levert expertise,
mensen en (financiële) middelen; de lokale
overheid gaat het engagement aan het project
actief te ondersteunen.

Heeft een project voldoende potentieel, dan
kan het voor het hele werkveld worden aangeboden als een dienst.
Cultuurconnect wil ook de verdere reflectie en
professionalisering rond de digitale uitdagingen in het werkveld stimuleren en zal daarvoor
verschillende vormings- en ondersteuningstrajecten ontwikkelen en aanbieden.

WAT
IS EEN
DIENST?
Een dienst is een service die wordt aangeboden aan het lokale werkveld, waarmee de bib,
het cultuur- of gemeenschapscentrum of de
lokale cultuurdienst aan de slag kan als antwoord op een digitale uitdaging of behoefte.
Een dienst is veelal het resultaat van een project, waarbij tijdens de projectfase alle facetten
uitvoerig getest worden. Eens een digitale
oplossing tot dienst wordt opgeschaald, werd
ze getoetst op risicofactoren en is ze klaar

bevonden om bovenlokaal aan te bieden.
De uitbating van diensten gebeurt door Cultuurconnect.
Bestaande digitale diensten die door Bibnet
werden aangeboden, worden gecontinueerd
(bibliotheekportalen, Mijn Bibliotheek, de
centrale catalografie van open Vlacc, …) en
ook de LOCUS-initiatieven rond mediawijsheid
worden voortgezet.
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Mogelijkheden en moeilijkheden

Het digitale biedt kansen. Het versnelt, biedt
oplossingen, zorgt voor verbindingen tussen
mensen, voor samenwerkingen tussen actoren.
Het heft beperkingen in tijd en plaats op, biedt
ruimte voor menselijk vernuft en creativiteit en
creëert kansen voor de werking en opdracht
van lokale cultuurinstellingen.

vendien wordt het digitale leven steeds meer
vorm gegeven door grote commerciële spelers.
Hier liggen verschillende opdrachten voor
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra:
marktcorrectie, cultuurzorg, inclusie, kritische
reflectie en educatie…

Maar er zijn ook gevaren. Niet iedereen is
mee met de digitale ontwikkelingen. Uitsluiting
dreigt, maar ook overdaad en vervlakking. Bo-

Een onaf verhaal

Visievorming over digitalisering is nooit af. De
technologie raast door, de impact op de samenleving ook. Handen uit de mouwen dus.

Cultuurconnect hoopt dat vele lokale besturen
ingaan op de uitnodiging om mee te denken,
maar vooral om mee te doen - met veel ambitie,
openheid en vooral een blik op de toekomst van
een sterk lokaal cultuurbeleid, hedendaags en
aangepast aan de digitale realiteit.

Lees het uitgebreide
dossier Cultuurconnect op
www.cultuurconnect.be
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