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Het digitale is
alomtegenwoordig

mensen zich vandaag informeren, laten inspireren, onderling communiceren en hun vrije tijd
doorbrengen? Hoe ga je om met de digitalisering van je kernproduct of met nieuwe digitale
spelers die een deel van jouw opdracht overnemen? Hoe ondersteun je mensen die geen aansluiting vinden bij de technologische evoluties
en dus steeds meer inboeten aan participatie?
Digitalisering is een maatschappelijk fenomeen
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

Twee maal de inauguratie van de paus. De
beelden spreken voor zich. Het digitale is vandaag 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 draadloos 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

Digitalisering wordt vaak gelijkgesteld aan het
proces waarbij de inhoud van analoge dragers
wordt omgezet naar gegevens die door computers 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 telecomnetwerken, wordt nieuwe informatietechnologie
steeds meer in maatschappelijke praktijken
ingepast, krijgen nieuwe maatschappelijke
noden een technologisch antwoord en veranderen sociale structuren en processen. Een
permanente wisselwerking dus tussen samenleving en technologie. Niet alleen de technische
infrastructuur raakt gedigitaliseerd, maar de
samenleving in al haar aspecten.
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De digitalisering van de samenleving is een
voortschrijdend proces waarmee alle maatschappelijke actoren onvermijdelijk te maken
krijgen, gewild of ongewild. Vaak worden het
belang en de impact van digitalisering onderschat. Digitalisering als een complexe wisselwerking tussen samenleving en technologie
wordt dan gereduceerd tot een louter instrumenteel gegeven, als een aanvullend medium,
een ondersteunende tool voor de praktijk.
Terwijl het net een proces is dat de maatschappelijke praktijk een essentieel nieuwe vorm
geeft. Denk bijvoorbeeld maar aan hoe mobiele
technologie en sociale media maatschappelijke
begrippen als privacy, identiteit en bereikbaar-

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 organisatiemodellen, doelstellingen en processen op hun
grondvesten doet daveren en/of 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 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
nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen
mogelijk tussen de verschillende culturele sectoren onderling en tussen culturele en andere

maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs,
welzijn en economie. Het stimuleert de vernieuwing 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 onderschat worden. Digitalisering in de cultuursector is niet ‘iets met computers’. De culturele
implicaties van digitalisering reiken veel verder
dan het instrumenteel benutten van de technische 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 maatschappelijke rol en opdracht van culturele actoren wijzigen en het publiek en de gebruiker een steeds
centralere plek krijgen.
De impact van digitalisering binnen het culturele 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 culturele 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 transformabeleid, binnen het bredere cultuurbeleid.
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DIGITALISERING
FACILITEERT
NIEUWE VORMEN
VAN EXPRESSIE,
REFLECTIE EN
UITWISSELING.
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hoeveelheid aan metaverhalen, door hercreatie
of bewerking. Culturele betekenis wordt dus
niet enkel bepaald door de aanbieder, maar ook
door de gebruiker.

Digitalisering
houdt kansen in
Het aantal mensen dat van het internet gebruikmaakt om zich te informeren, te laten inspireren
en deelgenoot te worden op het vlak van cultuur, stijgt voortdurend. Daarom is de aanwezigheid van culturele organisaties op het web
belangrijk, niet alleen met de eigen communicatiekanalen, 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 (stukproductie, opslag, distributie,…) vallen daarbij grotendeels 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
dat de karakteristieken van culturele inhoud
beschreven worden via allerlei gegevens die we
meta-informatie noemen. Ze plaatsen de culturele inhoud in een rijke en inspirerende omgeving zodat de cultuurbeleving van de gebruiker
verbreedt en verdiept.
De technologische mogelijkheden gaan echter
verder dan het bekendmaken, toeleiden en verbod. 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

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

Digitalisering
houdt gevaren in
Digitale informatie en cultuur is alom tegenwoordig 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 geglobaliseerde context van het digitale domein is het moeilijk 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 gebruikerservaring en -gemak; een meervoud van wat
publieke spelers kunnen investeren. Hierdoor
krijgen deze bedrijven een dusdanig groot
publieksbereik – wat nog eens zelfversterkend
aanwezig moeten zijn binnen de digitale omgevingen van deze grote internationale spelers
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om nog zichtbaar te zijn voor het brede publiek.
Deze omgevingen zijn echter geen publieke
ruimtes waar maatschappelijke functie en cultuurzorg primeren, maar digitale ecosystemen
met inventieve business modellen op basis van
commerciële drijfveren.
Waar gratis dienstverlening tot voor kort het
ganisaties waren, zetten steeds meer online
bedrijven hun cultuurproducten op die manier

Digitalisering
vraagt een specifiek
cultuurbeleid
Vaak beperken beleidsambities rond digi-

transactie gebruikmaken van het product, maar
-data, wat allerlei ethische vraagstukken over
privacy oproept. Een soortgelijke valse gratis-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 toegang tot internet
en de nodige technische
apparatuur nodig, maar ook
de juiste vaardigheden.
Niet iedereen kan mee met de razendsnel
evoluerende digitale mogelijkheden. Bestaande maatschappelijke uitsluitingsmechanismes
worden versterkt en nieuwe ontstaan.
Deze en andere nadelen mogen geen aanleiding zijn voor het lokaal cultuurbeleid om
zich af te wenden van de digitale realiteit, wel
integendeel. Deze gevaren vragen een betrokken en curatief beleid, dat inzet op inclusie,
marktaanvulling en -correctie, maatschappelijk
die traditioneel sterk verankerd zijn in de lokale
cultuurpraktijk.

sectorgebonden ontwikkelingen. De uitdaging
van digitalisering ligt echter niet alleen in de afzonderlijke 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
cultuursectoren (en belendende domeinen) op
strategisch en operationeel vlak.
Het lokale cultuurbeleid heeft de voorbije periode op vele plekken een sterke dynamiek ontwikkeld op het vlak van integrale (sectorverbindende) beleidsvoering. Openbare bibliotheken,
cultuur- en gemeenschapscentra – de centrale
actoren binnen het lokaal cultuurbeleid – hebben daarenboven een groot publieksbereik.
Beide elementen maken het lokale cultuurbeleid
een geschikte proeftuin voor verder onderzoek
en ontwikkeling van een beleid gericht op de innovatie 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-geoormerkt toegevoegd aan het gemeentefonds.
Bijhorende decretale voorwaarden en verplichtingen 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-
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de ondersteuningsbeleid ombuigt naar een
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 uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid waar
de Vlaamse overheid het sterkst het verschil
kan maken. De heroriëntering van het Vlaamse
beleidsinstrumentarium voor het lokaal cultuurbeleid schept dus een window of opportunity
op de digitalisering en bijhorende vernieuwing
van de (lokale) cultuurpraktijk. Gelet op de verstrekkende 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.

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 omgeving is resoluut het digitale tijdperk binnengetreden en dat zal op de middellange termijn
serieuze gevolgen hebben voor de uithuizige
cultuurbeleving, toch nog altijd de hoeksteen
van het Vlaams cultuurbeleid. Twee: wereldspelers 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 fundamentele vraagstukken over digitalisering in een
geglobaliseerde context moeten en kunnen niet
op lokaal vlak ontwikkeld worden. Het lokale niveau 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.

Vanzelfsprekend volstaat het niet om enkel
ontwikkelen op maat van de toenemende digitalisering. Over de fundamentele beleidsvraagstukken die gepaard gaan met de oprukkende
globalisering en digitalisering moeten hogere
overheden zich buigen. Rudi Laermans, hoogleraar 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 sneller veranderende of turbulentere en vooral
sterker gemondialiseerde omgeving, waarin
wereldspelers de algemene marsrichting bepalen. […] Omwille van het brede bereik, het
gediversifieerde aanbod en de lage instapkosten fungeert Spotify tot op grote hoogte
als een traditionele publieke dienst, maar dan
georganiseerd op private basis. Die zet een
overheidsvoorziening als de gesubsidieerde mediatheek tevens serieus onder druk:
waarom nog elke maand een handvol cd’s

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.
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Automatisering en informatisering
Van de drie lagen binnen digitalisering, ging het
voorbije decennium de meeste energie naar automatisering 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
rings- en benchmarkingstools, uitleensysteem,
online self-services en betaaldiensten, digitale
seizoensbrochure, online catalogus, digitale
marketing, inzet van sociale media, enz.).

inhoudelijke) ondersteuning van de hogere
overheden hebben de lokale bibliotheken deze
opdracht grotendeels op een bovenlokale
schaal aangepakt. Via interbestuurlijke sadigitale basisinfrastructuur gerealiseerd die
de bedrijfsvoering en werkprocessen van de
aangepast aan de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker.

De grootste uitdaging die er
op dit gebied nog ligt, is de
rationalisering en optimalisering van de organisch gegroeide architectuur van de
digitale basisinfrastructuur.
(cf. ambitie van een eengemaakt Vlaams
bibliotheeksysteem).

Cultuur- en gemeenschapscentra hebben hun
automatisering en informatisering veelal op eigen 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 samenringen door het bundelen van aankoopkracht,
vrijmaken van lokale personeelstijd door het
centraliseren van technische infrastructuur, faciliteren en ondersteunen van regionale dienstverlening door het delen van technologische
voorzieningen (bijv. regio-abonnementen).
Zowel bibliotheken als cultuur- en gemeenschapscentra hebben nog een sterk ontwikkelpotentieel op het vlak van digitale communicatie. 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 engine optimization) kan de toegankelijkheid en het
bereik van de dienstverlening verbreed worden.
Tot slot ligt binnen deze eerste vorm van digitalisering 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 veroveren 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 ontstaan 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 wijzigende samenleving?
In de context van de openbare bibliotheken is
het digitaliseringsproces van het kernproduct
al een tijdje bezig (cf. de opkomst van e-boeken
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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 digitalisering van live podiumaanbod op dit ogenblik
een zeer beperkte omvang heeft, wordt de
urgentie door de cultuur- en gemeenschapscentra anders aangevoeld. In zijn artikel “Nut
en nadeel van de huisbioscoop” (Boekman 94,
25ste jaargang, 2013, p.55-60) beschrijft de Newaarbij de opkomst van nieuwe technologische
mogelijkheden, zeker bij digitalisering van het
cultuurproduct, telkens leidt tot individualisering 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
bezig. Wanneer volgen de andere kunstvormen? “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 cultuurcentrum daar klaar voor? Niet alleen nationaal
reizen, ook de cultuurbeleving zelf zal heel
andere vormen aannemen” stelde theatermaker Lucas De Man in “40 jaar cc Strombeek en
Westrand” (2014). Hoe verhouden cultuur- en
gemeenschapscentra zich ten aanzien van
deze evolutie?

Digitalisering staat toe dat culturele organisaties hun inhoud, informatie en diensten gemakkelijker met elkaar kunnen delen en gezamenlijk
toegankelijk kunnen maken. Inhoud kan aan
een andere context worden toegevoegd waardoor wederzijdse verrijkingen ontstaan, nieuwe
betekenissen zich ontwikkelen en een ander
publiek kan worden bereikt. Deze kruisbestuivingen doen de traditionele schotten tussen
sectoren vervagen en brengen cultuurvormen
buiten hun traditionele biotoop. Uitgangspunt
bij het ontwikkelen van deze culturele vernieuwing is niet langer de eigen (sectorale) werking
en inhouden maar de meerwaarde voor het
publiek of de beoogde maatschappelijk-culturele functie (zoals bijv. educatie). Openheid van
data, interoperabiliteit van systemen, sectorverbindende netwerken en praktijkontwikkeling zijn
kritieke succesfactoren.
Voorbeelden van deze vorm van digitalisering
zijn attenderingen op een gepersonaliseerd cultureel aanbod (bijv. relevante voorstellingen in
het cultuurcentrum) die bibliotheken kunnen uitsturen op basis van uitleenhistoriek en interessegebied van de leden. Bibliotheekcollectie en
podiumaanbod worden verbonden. Ook de contextualisering 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

Vernieuwing van de cultuurpraktijk
Behalve tot automatisering en informatisering leidt digitalisering ook tot allerlei nieuwe
vormen van expressie, verbinding en uitwisseling 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 sectorverbindingen).

uit de bibliotheek, inhoud van een sociaal-artistieke voorstelling met Alzheimer patiënten,
aankondiging van een debatavond, link naar
documentaire of radioprogramma,…) behoren
tot de mogelijkheden. Nieuwe betekenissen ontstaan en een ander publiek kan worden bereikt.
Mensen participeren op een andere manier aan
cultuur. Lokale cultuurhuizen kunnen die ontwikkeling faciliteren en democratiseren.
De technologische mogelijkheden nodigen ook
uit om meer contact te leggen met de gebruikers, de interactiviteit te verhogen. Ook dit biedt
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een voedingsbodem voor culturele vernieuwing
waarbij het publiek zelf bijdraagt aan de kennis,
werking en diensten van professionele cultuurorganisaties en evolueert van passieve consument naar actieve participant. Mensen met
gelijkaardige interesses kunnen bijvoorbeeld op
basis van hun gebruikersdata via digitale weg
met elkaar in contact gebracht worden en uitgenodigd tot dialoog rond bepaalde cultuurproducten, eventueel met de mogelijkheid om deze
zelf te verrijken met nieuwe informatie of zelf
over te gaan tot creatie (bijv. door het uploaden
evoluties bieden dus verdiepende en nieuwe
mogelijkheden tot publieksinteractie, participatie, (co)creatie en (daardoor) empowerment.

Verder stimuleert de technologie ook mediumspecifieke innovaties en de
vermenging van diverse
creatievormen, waardoor
nieuwe manieren van expressie, reflectie en uitwisseling ontstaan, in vele
varianten. Voorbeelden zijn
digitale producties waarbij
elementen van animatie,
gaming, digitale video en
webart in één omgeving
worden gepresenteerd.
Rolverandering
De dynamiek van digitalisering ligt niet alleen in
de manier waarop technologie leidt tot innovatieve vormen van cultuur. Ze verandert ook de
praktijk van culturele organisaties, zowel hun
interne werking als hun rol in het maatschappelijk-culturele veld. Het proces van digitalisering
stimuleert, faciliteert en versnelt immers het
verkennen van nieuwe richtingen en mogelijk-

heden voor culturele actoren en initieert daardoor 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 digitalisering 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 maatschappelijke domeinen door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie traditionele
posities in traditionele waardeketens verlaten
voor wisselende verbanden en nieuwe rollen
in brede netwerken. Dit geldt ook voor cultuuractoren. Klassiek zijn de meeste in de
eerste plaats een begin- of eindstation: maker,
uitgever, producent, distributeur, spreider van
afgeronde producten (bijv. boeken, tentoonstellingen, 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 buiten de culturele sector, alsook het publiek of de
gebruikers. Digitalisering is op deze wijze een
cruciale factor in de rolverandering van culturele organisaties: van collectie/programmatie
naar connectie, van aanbod naar proces en beculture (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 standaarduitrusting van een FabLab bestaat uit
machines zoals een 3D printer, een vinylsnijder,
een lasercutter, een borduurmachine en een
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freesmachine. Deze toestellen zijn door snelle
technologische ontwikkelingen plots binnen
handbereik van de gewone burger gekomen. Ze
zijn veel meer dan louter gadgets: digitale fabricage en de daarmee verbonden open design
principes beloven de traditionele maakeconomie 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.

Of culturele organisaties er in slagen
een toegevoegde waarde te realiseren in de nieuwe (digitale) netwerken
binnen onze samenleving, hangt sterk
af van de mate waarin zij in staat zijn
kennisdeling, crossovers, experiment
en structurele samenwerking met
anderen 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 netachtige architectuur.
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, ontwikkelden 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 bekende drama van William Shakespeare;
ze zitten letterlijk midden in de voorstelling en
kunnen actief interageren. Aanvullend op de
voorstelling krijgen deelnemende scholen een
educatief pakket, waarin het platform http://
bloodwillhaveblood.net/ centraal staat. Op het
online platform kunnen de jongeren videofragmenten uit de voorstelling 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 traditionele kanalen en verkooppunten. De Yahara Music
Library is zo uitgegroeid tot een brede collectie
van lokale muziek, die bibliotheekleden kunnen
streamen of downloaden. De bibliotheek bevat
niet alleen muziek, maar ook extra informatie
ten,… 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 gesloten: zij ontvangen
een vergoeding om gedurende 5 jaar muziek
toe te voegen aan de collectie. Dit zijn mooie
voorbeelden van culturele innovatie volgens de
drie dimensies van digitalisering: door informatisering van het kernproduct (eerste dimensie)
ontstaat een nieuwe inhoud en vorm (tweede
dimensie) die de cultuurparticipatie verdiept
(contextualiseren, personaliseren, activeren)
en verbreedt (oprekken met een (na)beleving).
Beide platformen zijn het resultaat van samenwerking in een netwerk waarin cultuuractoren
hun klassieke rol verlaten (cf. podiuminstelling
en bibliotheek) om vanuit hun expertise in nieuwe wisselende coalities te werken aan nieuwe
modellen, vormen en inhouden.
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goed evenwicht behouden tussen innovatie
en continuïteit, tussen creatieve exploratie van
het nieuwe digitale domein en behoud van het
waardevolle bestaande.

Digitalisering duurzaam 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
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
projectteams die reëel gefaciliteerd worden om
te experimenteren (zelfs met zaken die op het
eerste gezicht ‘concurrentieel’ lijken aan de traditionele werking) met korte innovatietrajecten
(fail fast) binnen beschermde organisatorische
omgevingen en met duidelijk mandaat. Een
zoektocht binnen een volatiele omgeving vraagt
een wendbare aanpak.
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 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

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 product- en praktijkvernieuwing hand in hand. Het
eerste bestaat maar door het tweede.

Het is dus belangrijk dat cultuurprofessionals het
proces van digitalisering inbedden
in hun dagelijkse
praktijk (van visievorming, interne
werkprocessen tot
publiekswerking).
Alleen zo zullen inspanningen op het
vlak van digitalisering effecten hebben en duurzaam
blijken.
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Naar een Vlaamse
ondersteunende
organisatie
De digitale evoluties hebben de laatste jaren
de manier waarop wij omgaan met alle aspecten 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 opnemen, 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 cultuurbeleid en instellingen onvoldoende wendbaar
en doelgericht inspelen op deze uitdaging. De
Vlaamse overheid kan in een vernieuwd samenspel met de gemeentebesturen op het terrein
van lokaal cultuurbeleid een unieke meerwaarde realiseren door hiervoor een gericht en
duurzaam ondersteuningsbeleid te ontwikkelen.
Als Vlaanderen deze rol niet opneemt en de
lokale besturen met de nodige prioriteit ondersteunt, dreigen de lokale cultuuractoren hun
aansluiting op deze complexe, snel wijzigende
en verstrekkende maatschappelijke evolutie te
verliezen.

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).
Vlaanderen zou zich op die manier kunnen
positioneren in de voorhoede van een groeiende 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 digitalisering 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
digitalisering hun opdracht beïnvloeden, en
waar ze al dan niet hun werking moeten transformeren.

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

Deze tekst is geen eindpunt zoals de vele andere visieteksten die een denkproces afsluiten.
Nee, visievorming over digitalisering als maatschappelijk fenomeen is nooit af. Deze tekst wil
liever een beginpunt zijn van een permanent re-

uitdaging voor het lokaal cultuurbeleid. Als een
echte spelverdeler wil deze nieuwe organisatie
vanuit digitaal perspectief inspirerende mogelijkheden introduceren bij bibliotheken, cultuur-

de kansen en bedreigingen van de digitalisering te exploreren. Deze tekst stelt zich dan ook
graag open voor feedback, kritiek, aanvullingen
en tegenargumenten.
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