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WOORD VOORAF

Je kan wel zeggen dat er het voorbije jaar 
wat bewoog in de cultuursector op vlak van 
digitale innovatie. Jonge lezers verlieten mon
ter de bib met onder de arm boeken die zij 
nog niet kenden, maar al swipend op het spoor 
kwamen dankzij Bieblo. Uitgedoste senioren 
betraden de cafetaria van hun woonzorgcen
trum via de rode loper voor een voorstelling 
die ze vanuit het cultuurcentrum via live
streaming mochten meemaken. Toegangsticket 
in de aanslag, kelen gesmeerd, zaal en perso
neel thematisch opgeluisterd. In Limburg en 
OostVlaanderen reser veren en lenen biblio
theekleden van 93 bibliotheken hun materia
len via het nieuwe Bibliotheeksysteem. 

Ook 2020 belooft niet te hoeven onder doen. 
Bevlogen stadslezers in Gent en Leuven zet
ten zich schrap om hun favoriete lectuur en 
knusse leesplekjes te tippen aan stadsgeno
ten. Project Digitaal Podium legt de eerste 
fundamenten voor meer samenwerking op 
het vlak van software tussen kunst en cultuur
huizen. Mijn Leestipper staat paraat om de lees
lijstjes van volwassen bibliotheekbezoekers 
grenzeloos te spijzen. En als het aan theater
spel Voor De Show ligt, zitten er vanaf sep
tember nooit meer leerlingen in de zaal van 

het cultuurhuis die niet weten wat ze er komen 
doen of wat theater precies inhoudt. 

Daarnaast was 2019 ook het jaar van de ver
kiezingen en de aangekondigde besparingen 
op cultuur. Het jaar van solidariteitsacties,  
debatten over de gemeenschapsverster
kende rol van cultuur en eendrachtige hash
tags als #thisisourculture, #stateofthearts en 
#ditisonspubliek. Minder middelen en minder 
mankracht hebben een impact op de kwaliteit 
van de dienstverlening en leiden vaak tot terug
 plooien op de kerntaken. 

Ook Cultuurconnect deelt in de klappen. Maar 
zeker in tijden van slinkende cultuurbudgetten 
willen we lokale cultuurhuizen en besturen on
dersteunen. Door samenwerking en schaal ver
groting doen we méér met minder middelen, 
ontzorgen we cultuurhuizen van ITbeslomme
ringen en optimaliseren we werkprocessen. Zo
dat ze ruimte krijgen voor hun maatschappe
lijke opdrachten. Onze prioriteit blijft duidelijk: 
In tijden van toenemende digitalisering gaan 
we samen met de cultuursector even vastbe
raden voor vernieuwing in de dienstverlening.

Team Cultuurconnect
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Maatschappelijke winst moet 
opnieuw de drijfveer worden voor 
het vorm geven van technologie
Gesprek met Aral Balkan,  
digitaal activist en ethisch ontwerper

Met Bieblo en Mijn Leestipper in 
de bib weet elke lener wat gelezen

Wat betekenen onze 
diensten voor jou?
Jaaroverzicht

Via livestreaming geniet  
een minder mobiel publiek  
mee van cultuur
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Zo investeert STORMOPKOMST, een 
mul tidisciplinair kunstenfestival voor kin
deren en volwassenen, sterk in cura tor
schap. Ze leggen een focus op de 
kunst vormen en dis ciplines die weinig 
aan bod komen in de kinderkun sten
orga nisaties en de reguliere kinder
programmering van de cultuurcentra: 
beel dende kunst, mediakunst, muziek, 
architectuur en interdisciplinaire kunst
vormen. 

Vorig seizoen schreef de Warande een 
nieuwe strategie uit voor haar digitale 
marketing, met veel ruimte voor maat
werk en een sterk inzicht in de klant
reis. Geen abonnementen meer, maar 
een vroegboekkorting, acties voor 
trouwe klanten, mailings op maat ... 
Momenteel onderzoeken we ook bij 
Cultuurconnect hoe we de sector kun
nen helpen met een softwaresysteem 
dat communicatie op maat mogelijk 
maakt (zie blz. 16).

3. Focus in tijden van overvloed

Het is een economische wetmatigheid: 
wat schaars dreigt te worden, stijgt  
in waarde. Unieke ervaringen zijn het 
nieuwe goud in tijden van informatie 
overvloed. Mensen ervaren curator
schap als noodzakelijk én waardevol. 
Waarom volgen wij bloggers of in
fluencers op Instagram? Omdat zij ons 
inspireren en focus brengen. Die rol 
kunnen cultuurhuizen opnemen, als be
trouwbare curatoren die de weg wij
zen in het gigantische aanbod. 

3 inzichten 
in digitale cultuurbeleving

1. Analoog en digitaal

Volgens de Digimeter 2018 kan 45% 
van de Vlamingen de smartphone niet 
missen. We zijn ‘fygitale’ wezens ge
worden. Een deel van ons leven speelt 
zich online af, daar verwachten we dan 
ook een hoog gebruiksgemak. In de 
analoge wereld, op fysieke plekken, 
hechten we belang aan een betekenis
volle, authentieke dienstverlening en 
persoonlijk contact. Een plek moet de 
moeite waard zijn om naartoe te gaan. 
Dat hebben cultuurhuizen goed be
grepen. Om nieuwe vormen van bele
ving te creëren, profileren ze zich als 
labo voor experiment. Ze breken buiten 
de eigen muren en voegen functies 
toe via technologie. 

Muntpunt zette bijvoorbeeld een media
lab op voor bibliotheekleden met heel 
wat tools om dingen te ontwikkelen  
en te ontwerpen. Met ABtv breekt het 
Brusselse concertgebouw uit zijn eigen 
muren om mensen over de hele wereld 
te laten meegenieten van unieke con
certen. Concertgebouw Effenaar in Ne
derland gaat een stap verder met een 
‘smart venue’ voor innovatieve en high
tech experimenten op het gebied van 
virtual en augmented reality. Samen 
met artiesten, scholen en kleine bedrijf
jes uit de regio experimenteren ze met 
nieuwe manieren van muziekbeleving.

2. Maatwerk dat schuurt

Communicatie en marketing gebeuren 
steeds meer op maat, op basis van 
persoonlijke voorkeuren. Alles moet 
‘on demand’: op het moment dat men
sen het willen en er tijd voor hebben.  
Is er nog plaats voor onvoorspelbaar
heid in een door algoritmes gepolijste 
wereld? Ligt hier misschien een rol 
voor de cultuursector: bewust wrijving 
creëren? Door te onderzoeken naar 
welke activiteiten je publiek komt, kan 
je hen meer van hetzelfde aanraden, 
óf net iets helemaal anders.

De digitale disruptie heeft de cultuursector 
(nog) niet doen daveren op haar grond-
vesten, zoals bij de videotheken, de muziek-
industrie en de mediasector. Dit geeft cul-
tuurhuizen de kans om hun eigen digitale 
transformatie vorm te geven. Op het snij-
vlak van technologie en creativiteit ontstaan 
veel mogelijkheden. De impact van techno-
logie op de samenleving daagt de cultuur-
sector uit haar rol op te nemen als vragen-
steller en betekenisgever, als kompas en 
verstoorder, als versterker en verzachter. 

VOORUITBLIK
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Rekening houdend met de aantrek
kingskracht en betaalbaarheid zoeken 
we titels van auteurs van verschillende 
leeftijden en populariteit. De klemtoon 
ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare  
fictie met plaats voor spannende en 
romantische boeken, literaire romans 
en populaire nonfictie. Als het budget 
het toelaat, voegen we andere genres 
toe, zoals jeugdboeken. De Neder
landstalige collectie wordt verder aan
gevuld met een Engelstalig aanbod.

Het Cloudlibraryplatform werd al onder
worpen aan het kritische oog van biblio
theekleden uit vijf centrumbibliotheken 
tijdens een pilootproject met Engels
talige eboeken. Uit de resultatenana
lyse van dit project bleek dat 69% van 
de leners redelijk of heel tevreden is 
over de wijze waarop ze eboeken uit
leent. 93% zal de dienst zeker nog ge
bruiken. 80% zou de dienst aanraden 
aan vrienden.

Het kostenplaatje
Jouw bibliotheek kan intekenen voor een 
jaarlijkse vergoeding van 790 euro + 134,5 
euro per 1.000 inwoners (incl. btw). Deze 
prijs is onder meer mogelijk doordat 
Cultuurconnect eenmalig 230.000 euro 
investeert in de ITkosten. 

Betaalt de gebruiker mee?
Elke bibliotheek beslist zelf of ze haar 
bibliotheekleden een bijdrage wil laten 
betalen voor het gebruik van de eboe
ken. Op termijn wordt het mogelijk om 
diverse abonnementsformules aan te 
bieden via Mijn Bibliotheek. We houden 
je op de hoogte via de eboekennieuws
brief.

2-2-6 uitleenmodel
Bibliotheekleden kunnen twee boeken 
lenen, twee boeken reserveren en elk 
boek maximaal zes weken houden. De 

lener kan het boek ook vroeger terug
geven. Afhankelijk van het leengedrag 
van het publiek is het mogelijk dat we 
op termijn overgaan tot een versoe
peld uitleenmodel: 336. Volgende uit
gevers stappen alvast mee in het prijs
model: Standaard Uitgeverij, Lannoo, 
Veen Bosch & Keuning, Wereldbiblio
theek, Querido, Pelckmans, De Arbei
derspers, De Geus, Borgerhoff en Lam
berigts en Elke Dag/Vrijdag.

Een evenwichtige collectie 
Het aantal deelnemende bibliotheken, 
de gebruikscijfers en de vraag van het 
publiek bepalen het aantal exemplaren 
en de titels in de collectie. De kwaliteits
volle startcollectie wordt continu verder 
uitgebouwd tot een divers en dynamisch 
geheel. Een stevige kluif voor een be
perkt aantal collectievormers, gesteund 
door de werkgroep Eboeken. Via digi
tale bevragingen kunnen alle andere 
aangesloten bibliotheken en het publiek 
hun input geven. 

Vanaf 2020 kan je e-boeken aanbie-
den via Cultuurconnect. Standaard 
Boekhandel overtuigde ondertus-
sen alvast de meerderheid van de 
Vlaamse uitgevers en een repre-
sentatieve groep Nederlandse uit-
gevers om in te stappen. De dienst 
zal aangeboden worden met Cloud-
Library, de e-boekentoepassing van 
Bibliotheca.

TEKEN IN!

In de 2de helft van februari krijgen alle 
bibliotheken een offerte toegezonden. 
Stuur de goedgekeurde offerte terug 
naar Cultuurconnect om in te stappen 
voor de komende 6 jaar. Meer informa-
tie over de lanceringsdatum volgt.

Wij krijgen veel positieve reacties  
van bibliotheekleden over het  
eboekensysteem en de collectie.  
— Thomas Van Hoevelen, Bib Mechelen

CloudLibrary is een gebruiksvriendelijk 
platform waarmee gebruikers snel en 
eenvoudig boeken kunnen lenen. 
— Sara Clauw, ARhus

Een divers publiek   NIET OPSCHAALBAAR  
bereiken 
Voor dit experiment onderzochten we 
welke digitale kansen cultuurhuizen 
heb ben om een diverser publiek te be
reiken en te betrekken. Een diversi
teitswerking vertrekt vanuit de missie 
en de visie van je organisatie en wordt 
doorgetrokken in alles wat je doet. Er 
zijn – naast een aangepaste program
matie en communicatie – enkele inno
vatieve, digitale manieren waarmee je 
kan experimenteren, zoals microinflu
encing en online prospectie (zie blz. 13).

Artiesten en     NIET OPSCHAALBAAR

ondernemers 
Uit onderzoek blijkt dat er momenteel 
maar weinig creatieve partnerschap
pen bestaan tussen artiesten en onder
nemers. Beide werelden kennen en 
vinden elkaar nog onvoldoende. In de 
eerste plaats is er nood aan stimulan
sen voor samenwerking en aan tussen
personen die ondernemers en arties
ten samenbrengen. Pas daarna wordt 

een digitaal platform om met elkaar in 
contact te komen relevant. Cultuur
connect geeft deze kennis door aan 
organisaties die als tussenpersoon 
kunnen optreden, zoals het Vlaams 
Agentschap voor Innoveren en Onder
nemen, VOKA en Cultuurloket. 

Jongeren bereiken en  LOPEND

een meerwaarde bieden 
De doelgroep jongeren is een van de 
moeilijkst bereikbare. We onderzoch
ten enkele succesvolle jongerenwer
kingen in de cultuursector en bundel
den deze kennis in een inspiratiegids 
op cultuurconnect.be/inspiratiegids 
jongeren. Momenteel onderzoeken we 
welke digitale tools jongeren kunnen 
enthousiasmeren voor cultuur. Wordt 
vervolgd!

Leesplezier bij 12- tot  LOPEND

15-jarigen bevorderen 
Uitleencijfers tonen aan dat jongeren 
een moeilijk te bereiken doelgroep zijn 
voor de bib. We onderzoeken of we 

hen (opnieuw) aan het lezen krijgen via 
een digitaal platform.

Virtueel aanbod  NIEUW

De komende jaren onderzoeken we zin
volle digitale collecties voor de creatie 
van een virtueel aanbod voor cultuur 
en gemeenschapscentra.

Digitale communicatie  NIEUW

We gaan het experiment aan om de 
toekomst van het programmaboekje te 
herdenken en bekijken het potentieel 
van digitale affiches in het straatbeeld.

Schoolprogrammatie NIEUW

We onderzoeken de efficiëntiewinst bij 
automatisatie van de followup rond de 
schoolprogrammering voor cultuur en 
gemeenschapscentra.

Innovatie in de basis- NIEUW

infrastructuur Digitale Bibliotheek 
De komende jaren focussen we op  
enkele innovaties in de basisinfrastruc
tuur Digitale Bibliotheek.

Het team Research & Development 
van Cultuurconnect onderzoekt 
oplossingen voor digitale uitda-
gingen waarmee cultuurhuizen te 
maken krijgen, om beter in te spe-
len op de veranderingen van de 
digitaliserende maatschappij. In 
het slechtste geval leren we veel 
uit deze experimenten en delen we 
deze kennis. In het beste geval 
schalen we het resultaat op tot een 
dienst voor alle Vlaamse steden en 
gemeenten. Het afgelopen jaar 
dienden cultuurprofessionals 17 
nieuwe uitdagingen in. Zo komen 
er steeds nieuwe vraagstukken op 
de onderzoekstafel. Een overzicht 
van de afgelopen, lopende en 
nieuwe experimenten. 

Afgelopen, lopende  
en nieuwe digitale  
uitdagingen

EXPERIMENTEN

© Caroline Lessire

Standaard Boekhandel  
en Bibliotheca ontwikkelen 
het e-boekenplatform
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Wat betekenen
onze diensten
voor jou?

JAAROVERZICHT
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R Voor het project Digitaal Podium 

brachten we in 2019 de digitale 
systemen van de kunst- en cul-
tuurhuizen en hun wensen en 
noden in kaart. Alle informatie 
uit de werkbezoeken bij kunst- 
en cultuurhuizen, interviews met 
eindgebruikers, stakeholders & 
leveranciers en de uitgebreide 
online bevraging verwerken we 
in een conceptnota voor de 
Vlaamse Overheid. Lees meer 
op pagina 16.

De nieuwe Bibliotheekwebsites 
en het nieuwe Bibliotheeksys-
teem maken samen met Open 
Vlacc Catalografie deel uit van 
de basisinfrastructuur voor open-
bare bibliotheken. De uitrol van 
het nieuwe Bibliotheeksysteem 
loopt volop en 278 medewerkers 
volgden opleidingen om de over-
stap in goed banen te leiden. 
Ondertussen zijn bijna alle bibs 
in Oost-Vlaanderen, Limburg en 
ook Oostende al helemaal over-
gestapt. West-Vlaanderen volgt 
in maart 2020. De bibliotheek-
websites migreerden naar een 
nieuw platform en ondertussen 
staan alle nieuwe bibliotheek-
websites live.

Digitaal Podium

 ˚ 4 basiscomponenten
 · Planning
 · Ticketing
 · CRM
 · Website

 ˚ Onderzoeksrapport  
online te raadplegen

Bibliotheeksysteem

 ˚ 93 bibliotheken werken met Wise

 ˚ Migratie:
 · 2020: West-Vlaanderen en Brussel 
 · 2021: Vlaams-Brabant en Antwerpen

 ˚ 795.815 actieve leners

 ˚ 4.084.027 uitleningen

 ˚ 1.537.082 verlengingen
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N2019 was een belangrijk jaar voor de lancering 

van Bieblo en Mijn Leestipper. Kinderen en 
volwassenen op zoek naar geschikt leesvoer 
kunnen vanaf nu bij deze diensten terecht 
voor leestips op maat, recht uit de bibliotheek-
collectie. Met het splinternieuwe promotie-
materiaal maak je de dienst zichtbaar in de 
bib. [Jouw stad] Leest kreeg een nieuw jasje 
in Leuven. Ondertussen organiseren de stads-
lezers van Gent Leest zich volop om in febru-
ari 2020 te lanceren. Ook Antwerpen Leest en 
Brugge Leest staan in de steigers. 

Open Vlacc | Catalografie

 ˚ 46.050 nieuwe beschrijvingen

 ˚ 2677 opgeloste Open Vlacc Servicedesktickets

Bibliotheekwebsites

 ˚ Maandelijks meer dan 850.000 bezoekers 

 ˚ 86.127 nieuwe Mijn Bibliotheek-profielen in 2019

 ˚ Bezoekers maken 
meer dan dubbel  
zoveel lijstjes op  
de nieuwe sites

[Jouw Stad] Leest 
Leescommunity 

 ˚ Volledig actief in Leuven

 ˚ Lancering op 14/02 in Gent,  
op 23/04 in Antwerpen en in  
september in Brugge

Bieblo 
Leesinspiratie  
voor kinderen

 ˚ 97 bibliotheken tekenden in 

 ˚ 20.536 leestips aan kinderen 

Mijn Leestipper 
Leestips op maat 

 ˚ 76 bibliotheken tekenden in 

 ˚ 30 leestips per maand 
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Livestreaming 

 ˚ 3 voorstellingen 

 ˚ 39 cultuur- en gemeenschapscentra

 ˚ 50 woonzorgcentra, 4 ziekenhuizen 
en een tiental Bednetters

Mobiele Arcadegames

 ˚ 63 cultuurorganisaties kregen  
de arcadehallen over de vloer  

 ˚ 9 arcadegames beschikbaar 

Makerspaces Uncovered

 ˚ 6 opleidingstrajecten volzet

Vanaf februari kan je intekenen om 
mee een voorstelling te livestreamen 
in het seizoen 2020-21 naar woon-
zorgcentra en ziekenhuizen uit de 
buurt. Ook het theaterspel Voor De 
Show is in volle ontwikkeling, met 
spelopdrachten rond podiumkunsten 
(theater, dans, muziektheater) voor 
kinderen van de lagere school. Van-
af volgend schooljaar kan je cultuur-
huis ermee aan de slag. De mobiele 
arcadehallen toeren volop door 
Vlaanderen en Brussel. Het gebruik 
van Bibster steeg in 2019 met onge-
veer 5%. Het Jeugdboekenmaand-
spel viel in de smaak en werd ruim 
10.000 keer gespeeld. 

Voor De Show 
Theaterspel

 ˚ 13 beschikbare spelopdrachten 

 ˚ 3 graden van het lager onderwijs

 ˚ 1 à 2 lesuren per voorstelling
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Gopress heeft nog veel groeimogelijkheden met de 
gratis toegang voor scholen, educatieve partners en 
cultuur- en gemeenschapscentra sinds afgelopen 
jaar. Sinds 2019 zijn nieuwe handleidingen en lespak-
ketten beschikbaar voor lager en secundair onderwijs. 

De digitale kinderboeken Fundels kregen een ver-
nieuwde, gebruiksvriendelijkere app. Zowel de pren-
tenboekjes als de AVI-boekjes zijn beschikbaar op 
de webapp en de mobiele app in Android en iOS. 
Bibliotheekgebruikers kunnen nu tot 34 boekjes per 
jaar uitlenen.

In de 2de helft van februari ontvangen alle biblio-
theken een offerte om in te tekenen voor de nieuwe 
e-boekendienst. Standaard Boekhandel overtuigde 
ondertussen de meer der heid van de Vlaamse uit-
gevers en een representatieve groep Nederlandse 
uitgevers om in te stappen. De dienst zal aangebo-
den worden met CloudLibrary, de e-boekentoepas-
sing van Bibliotheca.

Fundels | Interactieve kinderboeken

 ˚ Verbeterde Fundels-app beschikbaar via Apple  
en Android

 ˚ 20.178 Fundels + 2.943 AVI-boekjes gedownload

 ˚ 3.111 minder prentenboeken gedownload dan in 2018

 ˚ 1.324 meer AVI-boekjes gedownload dan in 2018

 ˚ 7% (236) meer unieke gebruikers voor Fundels  
prentenboeken

Gopress | Online kranten  
en tijdschriften

 ˚ Gratis toegang voor scholen en cultuur-  
en gemeenschapscentra

 ˚ 302.860 bezoeken aan het Archief

 ˚ 155.427 artikels gelezen in de Kiosk (of 319.683 kranten geopend)

E-boeken

 ˚ Je bib kan  
vanaf nu intekenen

 ˚ Meer dan 2.000 titels in de startcollectie 

 ˚ Meer dan 400 nieuwe titels jaarlijks toegevoegd 
aan de collectie

Bibster 
Bibliotheekspel

 ˚ 169 bibliotheken  
gebruiken Bibster

 ˚ 26.000 teams  
beantwoordden meer  
dan 515.000 vragen 
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het spookje de klas heel wat creatieve 
opdrachten: tekenen, acteren, schrijven. 
Zo worden leerlingen nieuwsgierig naar 
de voorstelling.

Timing en lancering
Vorig jaar werden twaalf spel
opdrachten bedacht en uitvoerig ge
test. Hierop volgde een functionele 
analyse en een bestek. We gunden 
het project aan gamestudio Happy 
Volca no om het design en de techni
sche ontwikkeling van het spel verder 
uit te werken. We kregen feedback op 
het design van verschillende cultuur
huizen, gezelschappen, ex   perten, leer
krachten en leerlingen. 

Voor De Show geeft cultuureducatieve 
omkadering bij de schoolprogramma
tie, aangepast aan de drie graden van 
het lager onderwijs. Het speelt in op de 
leefwereld van jongeren en elk spel is 
aangepast aan een specifieke voor
stelling. Met een minimum aan voor
bereidingstijd vult een leerkracht mak
kelijk een heel lesuur met het spel. 

De gezelschappen van de voorstel
lingen ontwikkelen het lesmateriaal, 
creativiteit is troef! Zo kan het cultuur
huis de spellen kantenklaar aanbie
den aan leerkrachten. Leerlingen leren 
op een muzische manier omgaan met 
podiumkunsten en worden inhoudelijk 
voorbereid op de voorstelling die ze 
zullen bezoeken. Uit onderzoek blijkt 
dat leerlingen zich meer betrokken 
voelen bij het theaterbezoek door het 
spel. Ze worden digitaal en creatief 
geprikkeld.

Van schoolvoorstelling tot  
theaterspel in de klas 
Voor elke schoolvoorstelling voert het 
gezelschap eenmalig ‘media’ in (foto, 
video en tekst). Het gezelschap kiest 
zelf welke spelopdrachten bij de voor
stelling passen en geeft per opdracht 
specifieke gegevens in. Dan is het spel 
speelklaar voor jouw cultuurcentrum 
en elk ander centrum dat deze voor
stelling geprogrammeerd heeft. We 
bieden zoveel mogelijk schoolvoorstel
lingen aan in de applicatie. 

Jouw cultuurcentrum kan vanaf dan 
het goede nieuws verspreiden naar 
scholen en leerkrachten. Via een web
app wordt het spel geprojecteerd op 
het digibord in de klas. Geen digibord? 
Geen probleem, het kan ook met een 
projector. Het theaterspookje treedt 
op als gids en neemt de klas mee voor 
een virtuele wandeling door het cul
tuurhuis. Het spookje legt ondertussen 
van alles uit: Wat is een vestiaire? Welke 
theatercodes zijn er? Daarnaast geeft 

Leerlingen enthousiasmeren  
voor theater op een  
eigentijdse manier 

Jouw cultuur- of gemeenschaps-
centrum kan intekenen vanaf april 
2020, zodat leerkrachten bij de  
start van seizoen 2020-2021 het spel 
kunnen spelen met hun leerlingen.  
Meer informatie vind je op  
www.cultuurconnect.be/voordeshow.

trekken bij de beleving van klassieke muziek en hen laten 
kennismaken met deSingel en de andere disciplines. Ander
zijds willen ze kinderen laten proeven van het oeuvre van 
vandaag, door hen via verhalen van anderen mee te nemen 
in de wereld van klassieke muziek.

Om stedelijke gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar 
beter te bereiken, sloeg deSingel de handen in elkaar met 
marketingbureau Allyens, gespecialiseerd in inclusieve 
communicatie. Ze werken samen met microinfluencers 
voor een geloofwaardige peertopeercommunicatie. De 
ambassadeurs zijn actief op sociale media met gemiddeld 
3.000 volgers en zijn allemaal profielen die de stedelijke 
mix representeren. Jonge mama’s en papa’s die op zoek 
zijn naar een zinvolle tijdsbesteding voor hun kinderen en 
het aanbod van deSingel delen met hun netwerk. Ze hou
den hun community op de hoogte over hun aanwezigheid 
op concerten. 

Een cultuurhuis moet wel bereid zijn hierin te investeren: 
“Het is een constant blijven voeden, volgen, bijsturen, en
thousiasmeren. Om zo’n project te laten groeien moet je er 
echt voldoende tijd in investeren en een goede verstand
houding opbouwen. Die tijd is er helaas niet altijd, maar het 
brengt wel op.” Dat willen ze bij deSingel dan ook blijven 
doen. “We zijn recent aan de tweede jaargang begonnen. 
Wat de betrokkenheid op sociale media betreft, zijn wij alvast 
zeer tevreden. De komende periode willen we onze contac
ten intensiveren en de opgebouwde band versterken.”

Wat is micro-influencing?
Microinfluencers zijn lokale socialemediahelden op Face
book, YouTube of Instagram. Vaak posten ze enkel berich
ten in een bepaalde niche, zoals beauty, of rond een be
paalde subcultuur, zoals hiphop. In je communicatie strategie 
kan je naast de ‘gewone’ communicatiekanalen ook ruimte 
maken voor microinfluencing. Je komt ze op het spoor 
door een rondvraag bij jongeren: wie volgen ze en naar wie 
kijken ze op in hun lokale community? Leg deze lokale hel
den in de watten, geef ze gratis toegang tot voorstellingen, 
vraag ze om een deel programmatie te cureren of om een 
dag je sociale media over te nemen. Laat je eventueel bij
staan door een marketingbureau, zoals deSingel deed bij 
het ambassadeursproject voor familieconcerten.

De micro-influencers van deSingel
Met FAMILA brengt deSingel klassieke concerten op maat 
van kinderen en families. Enerzijds willen ze de ouders be

Micro-influencing voor  
een diverser publiek

Doordat onze ambassadeurs 
oprechte en authentieke 
content delen met hun 
volgers, heeft hun 
boodschap impact. 
 — Katrijn De Wit, communicatiemedewerker  
 in deSingel

Het blijft een uitdaging om een divers publiek te be-
reiken en te betrekken bij de werking van een cul-
tuurhuis. Alles begint bij een aangepaste program-
matie en communicatie, zodat iedereen zich welkom 
voelt. Ook werken met influencers biedt heel wat 
mogelijkheden.

Hoe kan je leerlingen uit het la-
ger onderwijs warm maken voor 
een voorstelling in jouw cultuur-
huis? Je raadt het al: met het  
digitale theaterspel Voor De 
Show! Dit spel bereidt leerlin-
gen vanaf het schooljaar 2020-
2021 voor op hun uitstap naar 
het cultuur- of gemeenschaps-
centrum. 
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opgeslagen op het internet. Als je computer bij
hield wat je deed, werd dat spyware genoemd. 
Anno 2019 houden de ontwerpers van de techno
logie ongeveer elke klik en swipe bij in gigantische 
dataopslagplaatsen. Niet alleen qua privacy en 
keuzevrijheid op het internet, maar ook klimato
logisch is dit onhoudbaar.

Toen ik echt technologische toepassingen begon 
te ontwikkelen om mensen hun leven te verge
makkelijken en betoveren, begreep ik niet dat  
organisaties als Facebook en Google dezelfde 
belofte maakten. Ze richten hun platformen zo in, 
dat het aanvoelt alsof het de belangen van de 

Naast dit alles, is Aral ook een overbevraagde 
spreker. Eens op dreef over technologie en cul
tuur, kan je hem nog moeilijk onderbreken. Hoe 
gepassioneerd hij spreekt over dit thema kan je 
op 20 februari zelf ervaren op ons jaarlijkse inspi
ratiefestival Dig It Up. Als voorsmaakje lees je in 
dit interview over het belang van eerlijke techno
logie en de rol van de cultuursector.

Aral, een groot probleem is volgens jou dat de 
cultuursector niet begrijpt hoe de technologiesec-
tor werkt. Hoe kwam deze scheefgroei tot stand?
Aral: Ik maak al dingen met computers sinds ik  
7 jaar oud ben. Toen werd onze data nog niet  

Maatschappelijke 
winst moet  

opnieuw de 
drijfveer worden 

voor het  
vorm geven  

van technologie 

Aral Balkan is digitaal activist en ethisch 
ontwerper van open source-alternatieven 
voor bestaande sociale media- en tech-
nologieplatformen. Als programmeur 
had hij poen kunnen scheppen bij 
giganten als Google, Facebook of  
LinkedIn. Maar hij blijft principieel en 
gebruikt enkel eigen kapitaal en kapi-
taal verkregen via crowdsourcing en 
overheden om technologie-alterna-
tieven te financieren. Hij ontwikkelt 
peer-to-peer-platformen voor burger-
collectieven, steden en gemeenten 
met zijn Small Technology Foundation. 

INTERVIEW

© Gregor Fischer

gebruiker behartigt. Ze geven je het gevoel dat je 
in een park vertoeft, terwijl je eigenlijk in een win
kelcentrum bent. In feite gebruikt Silicon Valley 
dezelfde technieken als drugdealers, met valse 
beloftes maken ze je verslaafd.

Figuren als Andrew Keen en Marleen Stikker kaar
ten al jaren de problemen aan van technologie 
ontworpen voor winstmaximalisatie. Persoonlijke 
data worden gretig verzameld en verkocht aan 
adverteerders. Daardoor worden mensen over
stelpt met koopwaar en het gedachtegoed van 
de kapitaalkrachtigen, ten koste van lokale pro
ducten en genuanceerde boodschappen.

Wat is volgens jou dan eerlijke technologie?
Aral: Ik probeer succesvol te zijn door lokale peer 
topeertechnologieplatformen te ontwikkelen die 
doen wat ze beloven. Maatschappelijke winst moet 
opnieuw de drijfveer worden voor het vormgeven 
van technologie. Technologie staat niet op zichzelf, 
maar moet ingericht worden door de mensen die 
het bouwen. Eerlijke technologie voldoet aan drie 
basisvoorwaarden: ten eerste is het open source 
ontwikkeld en transparant, ten tweede blijven de 
data en rechten bij de gebruiker, ten derde is de 
technologie van en voor de burgers. Het is goed 
dat Cultuurconnect platformen ontwikkelt volgens 
deze basisprincipes. Van en voor de sector, open 
source, met respect voor data van de gebruikers. 

Hoe kunnen cultuurhuizen alternatieven creëren 
en faciliteren?
Aral: Het is belangrijk dat de cultuursector ruimte 
biedt voor alternatieven op de bestaande platfor
men. Als cultuurhuis kan je ethische technologie 
faciliteren door burgers samen te brengen om  
te werken rond maatschappelijke noden, zoals in  

fablabs en medialabs. Zo stel je burgers in staat 
zelf lokale peertopeertechnologieplatformen 
op te zetten, om bijvoorbeeld lokaal dingen te 
ruilen of lenen, samen te komen rond gedeelde 
interesses, oplossingen te bedenken rond lucht
kwaliteit ... Het daagt burgers uit in hun digitale 
creativiteit en ethisch denken. 

Ook in het dagelijkse gebruik van platformen 
kunnen cultuurhuizen het verschil maken. Geef 
eerlijke technologieplatformen een podium en 
sensibiliseer je publiek. Gebruik Peertube boven
op Youtube voor het verspreiden van video’s en 
Pixelfed bovenop Instagram voor het verspreiden 
van foto’s. Zo kunnen we het internet samen in
richten als een publieke ruimte die het leven  
makkelijker en mooier maakt. De cultuursector is 
altijd al de motor geweest van een betere wereld. 
Ook – en vooral – in de toekomst zal het nodig 
zijn dat ze deze rol blijft opnemen.

    Aral Balkan

 ACHTERGROND — Digitaal activist

 JOB — Designer & developer bij Small Technology Foundation

 BOEKENTIP — Donut Economics van Kate Raworth

 ZOEKMOTOR TIP — Duckduckgo of Ecosia

De cultuursector is altijd al  
de motor geweest van een 
betere wereld. Ook – en 
vooral – in de toekomst zal  
het nodig zijn dat ze deze rol 
blijft opnemen. 
 — Aral Balkan



17

Cultuurconnect Magazine #3

16

Cultuurconnect Magazine #3

Vorig jaar bezochten we samen met een negenkoppig pro
jectteam van cultuurprofessionals diverse cultuurhuizen om 
hun werking in kaart te brengen. Voor de verdere uitwer
king van een softwaresysteem kreeg het projectteam ver
sterking en werd het uitgebreid tot een adviesgroep met 
tweeëntwintig experten uit de kunst en cultuursector en 
cultuurbeleid. 

Wat in 2019 begon, zetten we in 2020 voort. Samen met de 
adviesgroep tekenen we de krijtlijnen uit voor deze ge
deelde digitale basisinfrastructuur in een conceptnota voor 
de Vlaamse Overheid, met daarin een beeld van de huidige 
situatie en concrete voorstellen om die te optimaliseren. 

Hoe kunnen kunst- en cultuur-
huizen meer digitaal samen-
werken op vlak van planning, 
ticketing, website en CRM? Dat 
is de hamvraag van het project 
Digitaal Podium waar we mo-
menteel onze tanden in zetten, 
samen met een adviesgroep 
van profes sionals uit de kunst- 
en cultuursector. 

Digitaal Podium Bibliotheken aan het 
woord over het nieuwe 
Bibliotheeksysteem

Voordelen voor jouw cultuurhuis

Het grote voordeel van een softwaresysteem voor podium
huizen is de schaalvergroting. Cultuurconnect ontwikkelt 
niet zelf, maar gaat via een aanbesteding op zoek naar een 
of meerdere leveranciers voor dit ecosysteem. Lokale hui
zen die intekenen op zo’n gedeelde infrastructuur hoeven 
zich niet langer bezig te houden met IT en contractuele af
spraken en kunnen meer tijd vrijmaken voor hun kerntaken. 
Een aanpak op grotere schaal leidt zo tot een goedkopere 
oplossing met meer mogelijkheden voor innovatie en samen
werking, en uiteindelijk tot een betere dienstverlening voor 
de bezoeker.

BASISINFRASTRUCTUUR

© SilverSixpenceStories

Vorig jaar stapten 93 bibliotheken over 
op het nieuwe Bibliotheeksysteem Wise. 
Dertig Limburgse bibliotheken beten 
de spits af in maart. Tijdens een tweede 
migratiegolf in oktober volgden acht
envijftig OostVlaamse bibliotheken.  
In november was het de beurt aan 
Oostende en in december volgden de 
laatste vijf Limburgse biblio theken. De 
WestVlaamse bibliotheken zetten zich 
schrap voor hun overstap naar het 
nieuwe Bibliotheek systeem in maart.

•  “Het is voor de Leesdijk een heel intensieve, maar mooie ervaring geweest met veel 
kans op inbreng. Op naar de volgende golven en naar allerlei nieuwe functies en voor
delen voor het publiek die nu mogelijk worden dankzij de nieuwe infrastructuur!” 
Frederik Van Lerberghe, bibliotheek Dendermonde

•  “Na 30 jaar werken met een bepaald systeem moet je een knop omdraaien. Voor 
oudere grijze hersen cellen is dat best een pittige uitdaging. Net als bij een nieuwe 
telefoon, heb ik voorlopig nog het gevoel dat ik er niet alles uithaal wat erin zit. 
Het fijne is dat de klanten zich ook betrokken voelden bij deze overstap. Er volgden 
leuke gesprekken aan de balie, vooral met de ‘ouderen’. Ik ben benieuwd eens 
iedereen ermee aan de slag is.” 
Carine Van der Sypt, bibliotheek Kaprijke

•  “Terwijl bibs in Vlaanderen volop migreren naar Wise, staat het product niet stil. 
Er wordt continu doorontwikkeld en innovaties gebeuren sneller dan vroeger. Zo 
kwam er vorig jaar bijvoorbeeld de ontdubbel functio naliteit voor een eengemaakt 
lenerbestand. Nu wordt o.a. een nieuwe manier van bestellen uitgetest, zodat er 
meer aandacht kan gaan naar collectievorming.” 
Charlotte Tournicourt, Cultuurconnect

•  “Het nieuwe bibliotheeksysteem bevat doordachte, rechtlijnige en complete work
flows waardoor veel werkprocessen in de bibliotheek geoptimaliseerd worden. 
Afhandelen van reserveringen, afschrijven van verloren materiaal, leners inschrij
ven met de eID, beheer van berichten (emails en brieven), uitgebreide logging 
van transacties zijn slechts enkele voorbeelden van processen die veel vlotter 
verlopen. Hierdoor krijgt de bibliotheek medewerker meer tijd om in te zetten op 
de nieuwe rol van de bibliotheek als plek voor inspiratie, ontmoeting en beleving.”  
Annemie Arras, bibliotheek Bree

Digitaal Podium On Tour

In maart komt project Digitaal Podium naar je 
toe. Hoe ziet de toekomst eruit voor de digitale 
systemen van cultuurhuizen? Wat is je mening 
over de doelstellingen van een nieuw systeem? 
Welk scenario draagt je voorkeur? Jouw input 
is welkom op:

 · donderdag 5/3 in het Leietheater Deinze (Oost-Vlaanderen)
 · vrijdag 6/3 in hetpaleis Antwerpen (Antwerpen)
 · maandag 16 /3 in CCHA/cultuurcentrum Hasselt (Limburg)
 · dinsdag 31/3 in CC Brugge Magdalenazaal (West-Vlaanderen)
 · woensdag 1/04 in de Beursschouwburg Brussel  

(Brussel en Vlaams-Brabant)



Via livestreaming 
geniet een minder 
mobiel publiek 
mee van cultuur 

Negenendertig cultuurhuizen livestreamden vorig jaar een 
voorstelling uit het aanbod van Cultuurconnect naar wel  
vijftig woonzorgcentra en vier ziekenhuizen. Honderden 
minder mobiele senioren en tientallen jonge patiënten  
zagen een voorstelling die ze anders zouden missen, omdat 
ze de fysieke verplaatsing niet (meer) kunnen maken. 

Ook dit jaar rollen we opnieuw de rode loper uit voor woonzorg
centra en ziekenhuizen met een nieuw aanbod aan voorstel
lingen voor een livestream. Doet jouw cultuurhuis mee? Blijf 
op de hoogte via onze nieuwsbrief en sociale media.
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Mijn Leestipper adviseert en inspireert  
volwassen leners
Mijn Leestipper adviseert leners die verloren lopen in  
het aanbod van de bib en inspireert leners die open 
staan voor nieuwe ontdekkingen. Om de gebruiker te 
leren kennen en gerichte aanbevelingen te doen,  
baseert Mijn Leestipper zich op leesvoorkeuren en 
leenhistoriek. Langs de andere kant brengen biblio
theken thema’s en boekenlijsten aan met titels die ze 
graag in de kijker willen zetten, zoals poëzie, Hugo 
Claus, historische boeken ... Het algoritme pikt daar  
de tips uit die het beste aansluiten bij het leesprofiel. 
Zo krijgen leners een aanbod dat verrast en prikkelt, 
en ontdekken ze sneller eens iets nieuws. 

Gebruikers melden zich aan met hun Mijn Bibliotheek 
profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be. De eerste keer 
beantwoorden ze enkele vragen. De contouren van het 
leesprofiel krijgen vorm en een eerste lading leestips 
volgt meteen. Alle boekentips komen uit de Neder
landstalige fictiecollectie van de eigen bib. Als leners 
dat willen, herinnert een maandelijkse mail hen eraan 
dat er nieuwe leestips klaarstaan. 

Leners die op zoek zijn naar geschikt leesvoer kunnen bij 
Mijn Leestipper (volwassenen) en Bieblo (kinderen) terecht 
voor leestips op maat, rechtstreeks uit de collectie van 
jouw bib. 

Met Bieblo en Mijn Leestipper 
in de bib weet elke lener  
wat gelezen

Bibliotheken hebben wel 
rekken vol boeken, maar 
daarom zijn die nog niet 
zichtbaar voor alle leners.
 — Heleen Ghyselen, bibliotheek Brugge

Volgens Heleen Ghyselen van pilootbib Brugge komt 
Mijn Leestipper tegemoet aan de goede voornemens 
van velen voor het nieuwe jaar. “De leestips geven 
goesting om tijd te maken voor dat ene boek. Oplos
singen die al lang meegaan zoals thematafels of boe
kenstandjes met aanwinsten werken nog steeds heel 
goed. Digitaal kan de bib nog een stap verder gaan: 
Mijn Leestipper creëert een persoonlijke digitale eta
lage voor elke lener. Zo maken we de bredere collec
tie, en de verborgen parels daarin, zichtbaar en toont 
de bib zich als expert.” 

Bieblo helpt kinderen op weg 
Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te 
vinden in de rekken: al die keuze! Bieblo helpt kinderen 
tussen 6 en 11 jaar op een intuïtieve manier boeken vin
den naar hun goesting. Kinderen zien een afbeelding 
die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem 
maar op. Swipen ze rechts, dan is het hun ding, swipen 
ze links, dan niet. Op het einde krijgen ze een etalage 
met acht covers. Deze boekentips zijn beschikbaar in 
hun bib en sluiten aan bij hun interesses en leeftijd. 

Joris Vanhove, jeugdverantwoordelijke van bib Zedel
gem, is blij met de nieuwe tool in hun bib. “Ik zie het als 
een voordeel dat kinderen na enkele kliks (of na wat 
swipen) meteen resultaat zien. Binnen de minuut hebben 
ze enkele goede boekentips te pakken. Kinderen vertel
len me soms dat ze niet graag lezen, maar vaak heb
ben ze gewoon het juiste boek nog niet gevonden.”

Niet alleen de kinderen, maar ook de collega’s van bib 
Zedelgem zijn enthousiast. “Voor bibliotheekcollega’s 
die niet helemaal op de hoogte zijn van het jeugd
boekenaanbod is Bieblo een fijne ondersteuning. Het 
design valt op en trekt kinderen aan. Het spel wijst 
zichzelf uit.”

Bieblo geeft hen minder voor de hand 
liggende boekentips. Zo lezen ze eens 
iets anders dan al hun leeftijdsgenoten.
 — Joris Vanhove, bibliotheek Zedelgem

Met het gratis promotiemateriaal voor  
Bieblo en Mijn Leestipper maak je deze  
diensten zichtbaar in je bib. 
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Zes inspirerende cultuurtips

[Game] The Almost Gone 
We keken er vijf jaar naar uit: de nieuwe game 
‘The Almost Gone’ van de Leuvense gamestudio 
Happy Vol cano. Gevangen tussen leven en dood 
ver kent een jong meisje 
haar om geving om de 
duistere en schrijnende 
waarheid over haar 
dood te ontrafelen. Dit 
‘point and click’avon
tuur is een meeslepend 
verhaal voor volwasse
nen, van de hand van 
Joost Vandecasteele, 
verkrijg baar via store.
steampowered.com.
 
[App] Immer
De Nederlandse schrijver van romans en games 
Niels ’t Hooft wil digitaal lezen aantrekkelijker  
maken door geluid, kleur en animatie toe te voe
gen aan boeken. Op de app Immer vind je twee 
boeken, waaronder Goede Mannen van Arnon 
Grunberg en Niels’ eigen novelle Lotus. Na deze 
test brengt hij een app uit waar je meerdere boe
ken kan uitkiezen. We houden je op de hoogte.
 
[Boek] Van Melkweg tot Moraal
Het derde deel in de Karaktersreeks rond verwon
dering van Studium Generale heet ‘Van Melkweg 
tot Moraal’. Het boek is een samenwerking tussen 
moraalfilosofe Katleen 
Gabriels, ge spe  cia li seerd 
in computerethiek en 
schrijfster van ‘Onlife’ en 
‘Regels voor robots’, en 
Ann Dooms, hoofd van 
de onderzoeksgroep Di
gital Mathe matics aan 
de VUB. Ze benaderen 
verwondering als de 
brug tussen wetenschap 
en kunst.

[Event] Artefact – 13 februari tot 1 maart 
Wees erbij voor deze jaarlijkse tentoonstelling en 
dit fes ti  val over hedendaagse kunst, actu aliteit en 
maat schappelijke uitda gingen in STUK. Onder de 
titel Alone Together ligt de focus deze keer op de 
betekenis van ‘alleen zijn’ 
en ‘samen zijn’ in de hui
dige samenleving. Crea
ties van Molly Soda, Lau
ren McCarthy, Hanne 
Lip pard, Cecile B. Evans 
en anderen onderzoeken 
hoe technologische en 
wetenschappelijke evo
luties een invloed heb
ben op ons gevoel van 
eenzaamheid of verbon
denheid.
 
[Project] PLAYER INPUT
Hannes en Thomas Devillé, de makers van de Mo
biele Arcadegames van Cultuurconnect, werken 
momenteel aan PLAYER INPUT, een ruimtelijke 
kunstexpo met in het 
hart van elke installatie 
een speelbare game. 
Twee van de nieuwe in
stallaties bekijk je op 7 
en 8 maart op het Brug
se game festival Play
time 20.20. De volledi
ge expo is boekbaar 
vanaf najaar 2020.
 
[Event] And& – 6 tot 9 mei 
Denk na over de rol van technologie in de maat
schappij en kunsten op het innovatiefestival And&. 
Op de agenda staan tal van internationale spre
kers, waaronder de op
richter van Wikipedia 
en de uitvinder van de 
hashtag. Doe je te goed 
aan een kunstenpar
cours, een avantgarde 
muziek programma, een 
technologiebeurs en een 
belevingsfestival voor 
kin deren.

mails beantwoorden, informeren, activiteiten opzetten, 
het plat form vullen, vergaderingen.Vijf personen in onze 
bib werken actief mee aan de community building en de 
communicatie van het platform Gent Leest, bovenop hun 
gewone takenpakket. Ook qua budget is het een stevige 
investering. We zorgen voor een campagne met filmpjes, 
drukwerk, merchandising, een website en het onder
houd. Het vraagt meer investering dan we dachten, maar 
ik zou het zeker opnieuw doen.

De grote meerwaarde van Gent Leest is dat het zich 
niet beperkt tot de leden van de bib, maar de hele stad 
aanspreekt en in beweging brengt. Zien lezen, doet lezen. 
We zijn pas begonnen en merken nu al dat er meer visi
biliteit is voor onze werking en lezen in Gent. Een project 
als dit past perfect in onze missie en visie, en in onze op
dracht rond leesplezier en leesbevordering. Dit initiatief 
zet onze collectie in de kijker en maakt onze activiteiten 
zichtbaarder. Het is ook vanuit marketingoogpunt inte
ressant. Gent Leest is een merk dat breder gaat dan de 
bibliotheek, wat een nieuw potentieel publiek zichtbaar 
maakt. Bovenal is Gent Leest een kans om positief samen 
te werken met de lokale literaire sector. We zijn immers 
geen concurrenten, we delen een lezend publiek.

In mijn droomscenario wordt het Gent Leestplatform 
actief gebruikt door Gentenaars in al hun diversiteit en 
komt de groep stadslezers geregeld fysiek samen. Ik hoop 
dat Gent Leest banden smeedt. Dat de stadslezers een 
belangrijke rol spelen voor de verbinding tussen de ver
schillende actoren uit het literaire veld. En dat de bib de 
stadslezers kan blijven motiveren en mobiliseren.

[Jouw stad] Leest biedt een platform om lezen zicht-
baar te maken in een regio of stad, samen met een lo-
kale community. Het bundelt leestips van lokale ambas-
sadeurs, alle events over lezen en literatuur, de leukste 
leesplekken en andere inspiratie voor lokale lezers. We 
laten de spilfiguren in de steden aan het woord over 
hun ervaringen met Leuven Leest en Gent Leest.

Een boost voor de lokale leescommunity in Leuven
Danny Theuwis van 30CC Leuven en Hanne Huyse van 
Bib Leuven: We zaten al langer met het idee om alles 
rond literatuur en lezen in Leuven samen te brengen. De 
projectoproep van Cultuurconnect in 2016 was het mo
ment om dat verbindende aspect van lezen een nieuw le
ven in te blazen, met een innovatieve en digitale insteek. 
Tijdens de experimentfase leerden we dat onze ideeën 
en de wensen van ons doelpubliek niet altijd matchten. 
We probeerden te luisteren naar onze Leuvense lezers 
en stuurden bij waar nodig.

De Leuven Leestcommunity komt soms fysiek samen, 
met als hoogtepunt ons jaarlijks literair feest Boek Lokal. 
En er is geregeld ook een ontbijtoverleg met de boek
handels. Het is heel fijn om te merken dat de boekhan
dels hier ondertussen zelf vragende partij voor zijn. Samen 
engageren we ons voor activiteiten. We laten bijvoor
beeld ook een Leuvens gedicht maken dat we samen 
verspreiden voor de gedichtendag.

 Werken met vrijwilligers is altijd een beetje zoeken 
naar evenwicht in wat je kan vragen en verwachten. 
Maar het doet ons plezier te zien dat de gedeelde passie 
voor lezen inderdaad voor connectie zorgt, in de vorm 
van duurzame samenwerkingen, hechte vriendschappen 
en het ruilen van vele interessante boeken. En dat alle
maal dankzij Leuven Leest.

Opstartfase in Gent
Nathalie De Neve van Bibliotheek De Krook: Ook Gent 
was al een tijdlang op zoek naar een manier om het lezen 
in de stad zichtbaar te maken. Het voorbeeld van Leuven 
Leest kwam op het juiste moment. We nodigden Hanne 
Huyse uit om de successen en de valkuilen toe te lichten 
van zo’n project. Het belangrijkste dat we leerden van 
Leuven, is dat er 5% van de middelen naar de ontwik
keling van het platform gaat. De andere 95% moet je in
vesteren in het levend houden van de gemeenschap: 

Van collectie 
naar connectie 
met [Jouw stad] 
Leest 

Na Leuven Leest bouwen dit jaar maar liefst drie  
andere steden hun eigen leescommunity uit. In februari 
lanceert Gent leest. Voor de zomer volgt Antwerpen 
Leest en in september gaat Brugge Leest van start.
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20 februari

Vijfde editie van het 
jaarlijkse inspiratie-
festival over digitale  
innovatie in de cultuur-
sector. Op het pro-
gramma: keynotes 
door digitaal activist 
Aral Balkan, schrijfster 
Dalilla Hermans en  
filosoof Jochanan  
Eynikel. En daarnaast 
heel wat workshops  
en inspiratiesessies.
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maart – april

Project Digitaal Podium 
trekt naar de Vlaamse 
en Brusselse kunst- en 
cultuurhuizen. Hoe kan 
een toekomstig digitaal 
ecosysteem eruitzien 
voor de sector?  
Input van de kunst- en 
cultuurhuizen krijgen 
we graag op een van  
de 5 verschillende  
data en locaties.
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september  
 – juni ’21

Hoe veranker je het  
digitale in de missie  
en visie van je cultuur-
organisatie? In een  
aantal inhoudelijke  
modules werken 
leiding gevenden uit  
de brede cultuursector 
naar een strategie en 
actieplan voor hun  
organisatie.

VOORUITBLIK
2020
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december

Tijdens de jaarlijkse 
dienstendag van  
Cultuurconnect  
bekijken we vanuit  
het coöperatieve  
samenwerkings model 
de toekomst van de 
verschillende diensten. 
Je krijgt een zicht op 
de lopende ontwik-
kelingen en je geeft 
feedback op ver-
nieuwingen. 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Lauwers 
Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel
info@cultuurconnect.be 

SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE

Ianthe De Boeck, Herlinde De Vos,  
Lieselot Van Maldeghem

REDACTIE

Team Cultuurconnect
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Marion Sellenet 
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Sien Verstraeten, Lien Wevers, Zoë Van Kuyk, Jeffrey 
Roekens, Studio Nunu, Silver Sixpence Stories, Caroline 
Lessire, Unsplash.com

ONTWERP & DRUK

karakters.be

JAAR VAN UITGAVE: 2020

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuwigheden en artikels?  
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief 
via de footer op cultuurconnect.be. 

Volg ons @ cultuurconnect

 



Cultuurinstellingen  
zijn goed geplaatst  
om te spelen en  
experimenteren met  
technologie. Op lange 
termijn zorgt dit voor 
visieontwikkeling. 
 — Jasper Visser
 Strategisch adviseur VISSCH+STAM

Jasper Visser is coach voor de opleiding  
Digitaal Leiderschap voor professionals  
uit de brede cultuursector.  
Hoe veranker je het digitale in de missie  
en visie van je cultuurorganisatie? 

Schrijf je vóór 20 april in via www.digitaleleiders.be 

Meerdaagse opleiding Digitaal  
Leiderschap in de Cultuursector
Academiejaar 2020-2021, Antwerpen en Brussel


