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Cultuurconnect Magazine #4

WOORD VOORAF

2020, het jaar van het knuffelcontact, de  
covidioot en hoestschaamte. Van mond-
maskers, ‘ik u ook’ en de verrijzenis van de 
QR-code. Van corona. Gedwongen door deze 
onvoorziene crisis herdachten bibliotheken en 
cultuurhuizen hun maatschappelijke opdracht 
en dienstverlening. Soms onervaren, maar 
gebeten werd er geëxperimenteerd met live-
streaming, de afhaalbib en thuislevering. De 
digitale collecties van de bib kregen een boost 
en de voorstellingen op Podium Aan Huis wer-
den in veel huiskamers bekeken. Gedreven 
door de dankbaarheid van het publiek liet de 
cultuursector zich niet uit het veld slaan door 
corona. 

De crisis versnelde de digitale transformatie 
in bijna alle aspecten van onze samenleving: 
leren, kopen, sociaal contact, ontspanning. 
Ook de cultuursector ondervond de noodzaak 
van een digitale strategie aan den lijve: de  
relevantie van digitale content, experimenteren 
met nieuwe diensten en businessmodellen. 
Een duurzaam leefbaar digitaal ecosysteem 

ontwikkelen op maat van de cultuurparticipant 
en met oog voor zaken waar de grote platformen 
als Facebook en Google met hun filterbubbels 
en manke privacybeleid aan voorbij gaan, dat 
kunnen we alleen als we samen werken.

Samen met de bibliotheken werkten we het 
voorbije jaar aan de verdere implementatie 
van een eengemaakt bibliotheeksysteem en 
de lancering van een e-boekenplatform met 1 
collectie voor alle deelnemende bibliotheken. 
Samen met de kunst- en cultuurhuizen wer-
ken we aan de uitbouw van een digitale basis-
infrastructuur. In de opleiding Digitaal Leider-
schap werken we aan slagkrachtige digitale 
strategieën voor cultuurorganisaties.

Never waste a good crisis. Net als iedereen zal 
ook de cultuursector hieruit leren en digitaal 
sterker worden. Cultuurconnect draagt hier-
voor graag haar steentje bij, als platform voor 
samenwerking en collectieve oplossingen 
rond digitale uitdagingen. Ook – en meer dan 
ooit – in 2021.

Team Cultuurconnect
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“Experimenteren met technologie  
of met wetenschap in de kunst,  
is al zo oud als de kunst zelf.” 
Gesprek met Lucas De Man,  
CEO van Stichting Nieuwe Helden
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 Elkaar ontmoeten in  
 de zoektocht naar de waarheid

Er is een collectieve nood aan mediawijsheid en 
ontmoeting. De rol van cultuurhuizen en biblio-
theken (samen met scholen en journalistiek) als 
betrouwbare partner en informatiebemiddelaar 
wordt steeds belangrijker. Als cultuursector wor-
den we uitgedaagd om de waan van de dag te 
doorbreken, voor verbinding te zorgen en men-
sen te laten stilstaan bij belangrijke onderwerpen. 
In een wereld waar er niet langer één waarheid of 
ideologie heerst en iedereen voor zichzelf moet 
uitmaken waar hij voor staat en gaat, is er meer 
dan ooit nood aan ontmoeting. 

De cultuursector speelt hierop in met ini tiatieven 
zoals het Bibsterspel rond fake news in regio 
Noord rand, waarin kinderen een inzicht krijgen in 
de mechanismen van misleiding. Multidisciplinaire 
culturele samenwerkingen worden steeds zin-

 De ‘geboorte’ van een digitaal  
 cultuuraanbod

Het was een moeilijk jaar met vele annu laties, 
maar ook met vele inventieve oplossingen in een 
sector die draait rond creativiteit. De kracht van 
verbeelding heeft gesproken: van klassieke live-
streams en concertfilms tot licht installaties, crea-
tieve residenties, podcasts, cultuurwandelingen 
en -fietstochten, digitale festivals, meerdaagse 
voorstellingen via video, Instagram, Whatsapp, al 
dan niet met interactieve opdrachten voor kinde-
ren of klassen. Cultuurcentrum De Factorij in Zaven-
tem ging tijdens de Warmste Week zelfs voor 
een interactieve lichtinstal latie geprojecteerd op 
hun gebouw met hartverwarmende berichten 
van inwoners. Vanuit 30CC (Leuven) live streamt 
Cultuurconnect samen met 12 cultuurcentra de 
voorstelling ‘Moenieworrienie’ naar jonge patiën-
ten in 10 ziekenhuizen, een asielcentrum en een 
multifunctioneel centrum voor kinderen met een 
handicap.

Een hybride aanbod werd in sneltempo het 
nieuwe normaal in cultuurhuizen. Cinema, muziek, 
dans, theater, literatuur ... alles ging online. Geluk-
kig is het een misvatting te denken dat het digitale 
de zaalbezetting in de weg staat. We leerden uit 
ons experiment met het digitale theaterplatform 
Podium Aan Huis dat mensen nadien net meer aan 
cultuur willen doen. Online proeven ze van kunst-
vormen om dit later in levenden lijve te ontdek-
ken. Kunst- en cultuurhuizen blijven in essentie 
een plek voor collectieve verwondering. Vanaf nu 
dus met sterke digitale uitlopers. 

voller, waarin kennis uit verschillende communi-
ties, sectoren en wetenschap samenkomen zoals 
in de voorstellingen van Lucas De Man (lees het 
interview met Lucas op pagina 14).

 Een virtuele leesinfectie

Ook auteurs kleuren vaker buiten de lijnen van 
het papieren boek: in games, in webdocumentai-
res met kunstmatige intelligentie en op sociale 
media. ‘Dear Reader’ van Eric Zimmerman is een 
game voor verstokte literatuurliefhebbers die 

houden van woordspelletjes. Apps zoals ‘Lotus’ 
met verhalen, vergezeld van animaties en geluiden, 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Uit expe-
riment blijkt dat vooral jongeren nieuwsgierig zijn 
naar deze nieuwe kunstvormen. 

Een nieuwe lichting dichters brengt haar werk via 
sociale media onder de noemer #instapoëzie.  
Ga zeker eens kijken bij bijvoorbeeld @ruth  
vandesteene, @didalmi, @henryjgarrett @Charlie 
mackesy ... De insteek is vaak anders, moderner 
en persoonlijker. Geen lappen tekst, maar one-
liners of woordspelingen. Teksten worden in een 
aansprekend lettertype gegoten, vergezeld van 
frisse illustraties of foto’s.

Een terugblik  
op een  
bewogen jaar

TRENDS
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 » JONGEREN BEREIKEN EN  
EEN MEERWAARDE BIEDEN

Deelnemen aan culturele activiteiten 
vormt voor sommige jongeren een 
drempel, omdat ze niet weten wat 
leeft en soms vooroordelen hebben. 
Via een applicatie, Culture Matcher, 
geven jongeren aan in welke mate een 
voorstelling iets voor hen is door trai-
lers te beoordelen en vragen te beant-
woorden. Ze krijgen cultuursuggesties 
op basis van hun persoonlijke voorkeur. 
De applicatie wordt in het najaar 2021 
ontwikkeld en getest bij jongeren, wan-
neer er opnieuw een groter live cultuur-
aanbod is.

 » FILMSTREAMING IN DE BIB
Twee jaar geleden startte het piloot-
project. 12 bibliotheken onderzochten 
samen met Cultuurconnect de mogelijk-
heden van een filmstreamingaanbod via 
de bib. De komende 2 jaren testen we 
verder met een 20-tal bibliotheken ver-
schillende streamingplatformen. Wat is 
een geschikt filmaanbod en kunnen we 
dit realiseren met een of meerdere 
streamingpartners? Wat zijn gepaste 
betaalmodellen om filmstreaming aan te 
bieden aan het publiek? Zijn er moge-
lijkheden om samen te werken met 
partners zoals cultuurcentra en organi-
satoren van filmclubs?

 » VIRTUEEL PODIUM
Op het digitale platform Podium Aan 
Huis verzamelde Cultuurconnect 150 
opnames van voorstellingen tijdens de 
eerste lockdown om mensen van een 
portie cultuur te voorzien. Momenteel 
onderzoeken we verschillende vormen 
van virtueel cultuuraanbod dat ook post- 
corona relevant blijft voor cultuur huizen. 
Welke rol kunnen cultuurhuizen spelen 
in het tonen van digitale culturele con-
tent? Is het interessant om analoog 
geproduceerd artistiek werk digitaal te 
verspreiden en hoe kunnen we digitaal 
artistiek geproduceerde content ver an -
ke ren? We testen verschillende pistes 
voor cultuurhuizen: van cureren, program-
meren, publieksbemiddeling, co-produ-
ceren, streamen tot livestreamen.

Cultuurconnect zoekt in samenwerking met bibliotheken en cultuurcentra 
naar oplossingen voor nieuwe digitale uitdagingen en doet onderzoek 
naar aanpassingen aan de bestaande digitale dienstverlening, zoals in 
het vernieuwings traject van bibliotheekdiensten (lees meer op pagina 
20). Dit gebeurt steeds volgens de principes van service design. Het 
gaat erom een meerwaarde te zoeken voor de eindgebruiker, de biblio-
theken en cultuurcentra met één centrale vraag: hoe kunnen cultuur-
huizen en bibliotheken hun werking aanpassen aan de digitale realiteit? 
Een zicht op de lopende experimenten:

EXPERIMENTEN

Cultuurconnect experimenteert

In alle sectoren is een razendsnelle di-
gitale transformatie aan de gang. Ook 
binnen de cultuursector vraagt die 
evolutie aandacht. Ze draagt immers 
fantastische mogelijkheden, maar ook 
specifieke uitdagingen in zich. Corona 
heeft ons geleerd dat snel schakelen 
kan, wanneer kansen zich aandienen. 
Hoewel er technisch veel en goedkope 
oplossingen bestaan, blijven voor veel 
kunstenaars en organisaties de uitda-
gingen groot. Hoe kunnen we een digi-
taal publiek opbouwen? En waar zitten 
de duurzame businessmodellen? 

Belangrijke nuance: digitalisering zal 
nooit volledig de plaats van de fysieke 
wereld innemen. Het toekomstscenario 
zal hybride blijven, waarin het digitale 
en het fysieke complementair zijn. Het 
publiek dat online zijn weg vindt, wordt 
almaar groter en diverser. Het samen-
spel tussen artistiek beleid, artiesten, 
communicatie en educatie wordt steeds 
belangrijker. Bij het maken van de voor-
stelling wordt er best al nagedacht 
over interactiviteit en contentcreatie. 
Tussen maken en publiek kan via digi-
tale weg een directe band ontstaan, 
zowel bij de creatie, tijdens de voor-
stelling, als nadien. 

Inspirerende voorbeelden kunnen de 
richting aanwijzen en die voorbeelden 
moeten we zelf maken. Een greep uit 
enkele interessante praktijken:

 » INSTAGRAMTHEATER Van 14 t.e.m. 
20 december deelde THEATER FROE-
FROE elke dag een klein deel van het 
verhaal van Mekbet aan de hand van 
filmpjes, muziek en foto’s op Face-
book en Instagram. Daarna verdween 
alles, zoals een echte theatervoor-
stelling.

 » VIDEOTHEATER  In de theatervoor-
stelling Assisen online kon het publiek 
7 dagen lang deel uitmaken van een 
volksjury en een oordeel vellen over 
schuld of onschuld. Woensdag 28 
oktober keken ruim 9000 juryleden 
naar de apotheose van Assisen On-
line – De Badkuipmoord. 

 » ONLINE THEATER De Koninklijke 
Schouw burg in Brussel doorbrak het 
afgelopen jaar de grenzen van tijd en 
ruimte en opende de achterkamertjes 
van het theater. Ze stelden oude en 
nieuwe voorstel lingen online ter be-
schikking van hun publiek en organi-
seerden openluchtvoorstellingen, live-
streams, interviews.

 » WHATSAPPTHEATER De WhatsApp- 
voorstellingen ‘Whatch app’ van Skagen 
zullen je vast niet zijn ontgaan. Meer 
dan 6.000 kaartjes werden verkocht 
voor de eerste voorstelling via 34 
cultuurcentra. Samen met 235 men-
sen volg je in een Whatsappgroep 
voyeuristisch de gesprekken tussen 

Emmi en Leo die verliefd worden. En 
je kan het samen becommentariëren 
in virtuele foyers in Facebookgroepen.

 » ONLINE VOORLEESUUR Een vaste 
waarde in vele bibs is het voorlees-
uurtje voor jongeren. Het leukste uurtje 
van de week ging dan ook online 
door in vele bibliotheken zoals in de 
bib van Ukkel en Kortrijk.

 » LITERAIRE PODCASTS Ook auteurs-
lezingen gingen de afgelopen tijden 
vaak online door. De Bib Leuven 
maakte ondertussen al twee seizoenen 
van de podcast Buiten Het Boekje met 
Leuvense figuren als Rudy Vranckx, 
Roxanne Wellens, Mohammed Ridouani 
en Denise Vandevoort.

De cultuursector 
experimenteert

© Needcompany / This door is too small

© Theater Froe Froe - Wannes Riemis
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Wat betekenen onze 
diensten voor jou?

JAAROVERZICHT
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Bieblo en Mijn Leestipper werden tijdens 
de coronacrisis handig gebruikt als lees
inspiratie en voor boekenpakketten die 
leners afhaalden in de bib. Sommige  
bibliotheken bezorgden leerlingen op 
school leestips via Bieblo en samen
gestelde boekenpakketten op maat. 
Maar corona maakte toch dat Bieblo 
een moeilijk jaar kende. 

Uit bevragingen blijkt dat leners erg  
enthousiast zijn over Mijn Leestipper, 
eens ze de weg ernaartoe gevonden 
hebben. De uitdaging voor 2021: meer 
leners laten genieten van deze leestip
dienst. Ook [Jouw stad] Leest zet men
sen aan het lezen en heeft nu leescom
munity’s in 4 centrumsteden. In 2020 
gingen Antwerpen Leest en Brugge 
Leest van start.

Op de valreep van 2020 werd de conceptnota Digitaal Podium goed
gekeurd. Dit jaar gaat het pilootproject van start en zoeken we minstens 
2 groepen van kunst en cultuurhuizen voor de ontwikkeling van een digi
tale basisinfrastructuur met ticketing als vertrekpunt. 

Bibliotheeksysteem Wise wordt ondertussen gebruikt door meer dan de 
helft van de bibliotheken. Door corona werden de migratiegolven aan
gepast met webinars en Teamsondersteuning. In 2021 maken de provin
cies VlaamsBrabant en Antwerpen de overstap. 

Het merendeel van de biblio theken in Vlaanderen en Brussel is aangesloten 
op het platform van de bibliotheekwebsites. De websites kennen een steeds 
hoger aantal actieve gebruikers. Een aangepaste infrastructuur bezorgt 
de bezoekers een aan gename surfervaring. Op de inspiratiewebsite vinden 
bibmedewerkers ideeën, tips en kantenklare content om over te nemen. 

Het Bibliografisch Centrum van Cultuurconnect werkte het voorbije jaar 
verder als een geoliede machine. Tijdens corona toonden de catalografen 
zich inventief om titels te kunnen blijven invoeren. Sinds de lancering van 
het eboekenplatform in september zijn ook eboeken opgenomen in 
Open Vlacc.

[Jouw stad] Leest | Leescommunity 

 ˚ Leuven, Gent, Antwerpen en Brugge

 ˚ 1.125 stadslezers

 ˚ 2.315 leestips en 139 leesplekken gedeeld

Bieblo 
Leesinspiratie  
voor kinderen

 ˚ 130 bibliotheken  
tekenden in 

 ˚ 159.738 leestips  
aan kinderen 

Mijn Leestipper | Leestips op maat 

 ˚ 110 bibliotheken tekenden in 

 ˚ Meer dan 7.559 nieuwe unieke gebruikers

 ˚ 35.893 keer bezocht

 ˚ 222.160 boekentips bekeken

Digitaal Podium

 ˚ Conceptnota goedgekeurd

 ˚ 173 kunst en cultuurhuizen gaven input  
via een participatietraject

Bibliotheeksysteem Wise

 ˚ 169 bibliotheken werken met Wise

 ˚ 52 WestVlaamse, 20 Brusselse  
en 4 Limburgse bibs

 ˚ 1.286.252 actieve leners

 ˚ 8.365.489 uitleningen

 ˚ 3.496.457 verlengingen

Open Vlacc | Catalografie

 ˚ 41.650 nieuwe beschrijvingen

 ˚ 96% van alle uitgegeven  
titels werden ingevoerd  
in Open Vlacc

Bibliotheekwebsites

 ˚ 291 bibliotheken op het platform

 ˚ 46% meer bezoekers dan in 2019

 ˚ 113.233 nieuwe Mijn Bibliotheek 
profielen

 ˚ In 49 Wisebibliotheken kan je  
online betalen
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Ondanks corona werden in 2020 toch enkele voorstel
lingen gelivestreamd, maar op een aangepaste manier, 
zonder live publiek. Het theaterspel Voor De Show kon 
jammer genoeg nog niet gespeeld worden door klas
sen, aangezien er geen schoolvoorstellingen doorgaan 
in de cultuurhuizen. Veel voorstellingen werden op het 
platform al speelklaar gemaakt door de gezelschappen. 
We duimen dat die in 2021 van pas mogen komen! 

De Arcadehallen werden het voorbije jaar veel minder 
geboekt en vaak geannuleerd omwille van corona. Toch 
stelden enkele bibs en cultuurhuizen de arcadehallen 
coronaproof op onder het motto: moeilijk gaat ook! 
Ook Bibster kende een minder jaar. Tijdens de eerste 
lockdown werd een Bibsterspel gemaakt dat leerlingen 
thuis konden spelen. In 2021 krijgt de invoerkant een 
nieuw jasje. 

De e-boekendienst werd gelanceerd op 17 september 
en wordt intussen al goed gebruikt door leners uit de 
deelnemende bibliotheken. In 2021 kan je intekenen  
op deze dienst voor een periode van 5 jaar. Voor de 
jongere leners zijn er nog steeds de digitale kinder
boeken van Fundels. Die waren tijdens de coronacrisis 
zeer populair. Op kop staat het boekje “Wij gaan op 
berenjacht”. 

Gopress Archief kende een boost in 2020 door de  
coronacrisis en krijgt bovendien binnenkort een ver
nieuwde weergave in de publiekscatalogus. Wie een 
artikel opzoekt, krijgt dan een mooie layout mét de 
afbeeldingen erbij. Gopress Kiosk is enkel te raad
plegen in de bib en had het lastiger tijdens corona. Met 
het nieuwe promotiemateriaal voor communicatie in 
de bib en online kunnen we samen het tij keren in 2021.

Livestreaming 

 ˚ 2 voorstellingen: “Van Corsari tot Appermont”  
en “Moenieworrienie”

 ˚ 27 cultuur en gemeenschapscentra werkten mee

 ˚ 25 woonzorgcentra, 9 ziekenhuizen, 1 asiel
centrum en 1 multifunctioneel centrum voor  
kinderen met een handicap vertoonden een  
voorstelling

Mobiele Arcadehallen

 ˚ 9 cultuurorganisaties kregen  
de arcadehallen over de vloer 

 ˚ Aanbod verlengd: je kan arcade
hallen huren tot eind 2022

Voor De Show | Theaterspel

 ˚ 20 cultuurhuizen tekenden in

 ˚ 13 cultuurhuizen kozen een virtuele omgeving  
aangepast aan het eigen huis

 ˚ 30 voorstellingen zijn speelklaar

 ˚ 50 voorstellingen zijn in de maak

Bibster | Bibliotheekspel

 ˚ 166 bibliotheken gebruiken Bibster

 ˚ 13.806 teams speelden mee

 ˚ 1.159 spellen gespeeld in Quest en 1.032 in Story

 ˚ Nieuwe interface in juni 2021

Fundels | Interactieve 
kinderboeken

 ˚ 76.486 prentenboeken gedownload 

 ˚ 13.095 AVIboeken gedownload

 ˚ 8.827 gebruikers voor de prentenboeken

 ˚ 2.992 gebruikers voor de AVIboeken

Gopress | Online kranten  
en tijdschriften

 ˚ 482.271 zoekopdrachten in het Archief

 ˚ 298.402 kranten gelezen in de Kiosk

 ˚ Nieuwe integratie in de publiekscatalogus  
in 2021

E-boeken

 ˚ 182 bibliotheken bieden dit aan

 ˚ 7.066 titels in de collectie

 ˚ 80% fictie en 20% nonfictie

 ˚ 15.966 actieve gebruikers

 ˚ 76.793 uitleningen
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Een sprookjesbos in bib Beringen
“Heel bewust willen we onze bib neerzetten als winkelconcept en  
werken we vaak met thema’s en etalages,” vertelt Anne Vrints van bib  
Beringen, “een beetje zoals de bibliotheek van Almere in Nederland 
doet. We zagen bij Cultuurconnect in Brussel welke mooie dingen je 
kan creëren om Bieblo zichtbaar te maken: een mooie stand met de  
visual op panelen, een aangeklede tafel, een vlaggenlijn, een mobiel met 
afbeeldingen om op te hangen. Met enkele collega’s dachten we verder 
na over een opvallende en betoverende inkleding voor kinderen.”

“De schrijnwerkers bij de Werkplaats van stad Beringen hadden eerder 
al een prachtig decor gemaakt voor een Sinterklaasshow. Via de jeugd-
dienst heeft de bib stukken uit dat decor mogen recupereren: bomen, 
paddenstoelen, een reuzeklok met een uil. We gaven Bieblo een promi-
nente plaats bij de grote trap in onze bib.”

Een aaibare reuze-uil in bib Essen
Ook in bib Essen kijken ze vol trots naar hun handgemaakt kunstwerk. 
“Sinds september doet deze uil in de bib zijn werk, met succes! Kinde-
ren worden erdoor aangezogen. Bieblo is onze nieuwste digitale dienst 
en we wilden die zichtbaar maken bij de kinderen en hun ouders. Zo 
moet meteen duidelijk zijn dat bij die tablet iets te beleven valt,” vertelt 
Liselot Janssen van bib Essen enthousiast. “Leo, de technieker van 
onze gemeente, ging aan de slag met recyclagemateriaal dat hij vond 
in het gemeentemagazijn: een oude tafel, een boomstam en verfpotten 
met restjes. De oogjes van de uil zijn heel mooi vormgegeven als een 
echte houtsculptuur.”

“De uil in combinatie met de jungleplanten creëren een bosgevoel, 
waarbij de kinderen een privémomentje krijgen met de uil. De tablet  
zit in een houder tussen de vleugels van de uil. Hij biedt dus echt  
boekentips aan. We nemen als jeugdteam bewust de tijd om kinderen 
aan te spreken en hen nadien te vragen wat ze vonden van de boeken-
tips. Kinderen die enkel meekomen met mama en eigenlijk geen boek 
gingen kiezen, nemen nu wel eentje mee. Andere kinderen die bij-
voorbeeld steevast strips kiezen, gaan nu vaak met een ander boek 
naar huis.”

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
waar is de mooiste Bieblohoek  
van het land?

Een meisje vertelde me dat ze 
goed wist wat ze wilde lezen.  
Ze liet zich toch verleiden tot  
het Bieblospel. Toen ze haar 
boek later terugbracht, bleek  
ze superblij met de boekentip.
 — Liselot Janssen, bib Essen

In 116 bibliotheken inspireert de Bieblo-uil kinderen tussen 6 en 
11 jaar. Na enkele kliks of swipes in het Bieblospel hebben ze een 
aantal verrassende boekentips te pakken. Uit de inzendingen 
van de fotowedstrijd selecteerde de stuurgroep Inspireren 2 
winnaars met de gezelligste Bieblo-inrichting. Anne Vrints (bib 
Beringen) en Liselot Janssen (bib Essen) vertellen over de beto-
verende Bieblohoek in hun bib. 

© Johny Broeders

Hannah: “Jaarlijks doen wij in huis zo’n 
26 schoolvoorstellingen. Wij spelen 
verder in CC’s en theaterhuizen in heel 
Vlaanderen, waar we ook schoolvoor-
stellingen spelen. Ik ben verantwoor-
delijk voor educatie en publiekswer-
king bij Theater Antigone. Normaal 
voorzien we een uitgebreide lesmap 
voor de leerkrachten, met een infor-
matief en praktisch luik. In het infor-
matieve luik geven we wat meer uit-
leg over de cast, het maakproces, de 
thema’s. In het praktische luik zitten 
verschillende opdrachten die de leer-
krachten voor en na de voorstelling 
in de klas kunnen uitvoeren. Op die 
manier proberen we het bezoek opti-
maal voor te bereiden.”

“Ik vond dat het invoeren zeer gemak-
kelijk ging. Alles was heel duidelijk en 
er waren genoeg tools om op korte 
tijd meer informatie te verkrijgen. Na-
dat ik het algemene introductiefilm-
pje bekeken had, kon ik direct aan de 
slag gaan en wees de software zich-
zelf uit. Volgens mij gaat dit ook goed 
werken bij leerlingen uit het lager on-
derwijs, omdat het opbouwend is en 
de aandacht wordt vastgehouden. Ik 
kijk ernaar uit om het nog te gebrui-
ken voor andere voorstellingen.”

“Dynamisch en boeiend”: 
Theater Antigone over 
theaterspel Voor De Show

Wij waren al langer op zoek om onze 
lesmappen op een boeiende manier  
te digitaliseren en Voor De Show is 
daarvoor een supergoed concept.  
Het spel is dynamisch en boeiend,  
echt heel straf gemaakt.
 — Hannah Tilquin, Theater Antigone

De schoolvoorstelling ‘Woestzoeker’ van Theater Antigone & Theater  
Artemis speelt dit schooljaar onder andere in het cultuurcentrum van 
Brugge, Eeklo, Torhout, Wetteren en Herentals. Extra spannend nu de 
klassen voor het eerst ook Voor De Show kunnen gebruiken om zich voor 
te bereiden op de voorstelling. Hannah Tilquin van Theater Antigone 
(Kortrijk) voerde hun voorstelling afgelopen zomer in en vertelt over haar 
ervaring met Voor De Show. 

© kvde
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Wat begon als een fictief bedrijfje met 2 studiegenoten in de op-
leiding Regie aan de Amsterdamse Hogeschool, groeide uit tot 
een nieuwsoortige organisatie: Stichting Nieuwe Helden. Ze com-
bineren theater met andere audio visuele (kunst)disciplines om 
verhalen te vertellen over maatschappelijke thema’s. Als profes-
sionele, creatieve organisatie bouwen ze internationaal ook een 
hecht netwerk uit van helden: professionals die werken in kunst, 
theater, film, multimedia, technologie, onderzoeksinstellingen, jour-
nalistiek. We vroegen aan Lucas hoe hij het afgelopen jaar heeft 
beleefd en hoe hij omgaat met digitale technologie in zijn werk.

Hoe kijk jij terug op het voorbije jaar?
Lucas: “Corona was niet gemakkelijk, omdat het een heel cul-
tuurcircuit platlegde. Wij hadden dan weer het geluk dat we vaak 
digitale dingen maken en die kant floreerde tijdens deze crisis. 
We hebben er wel bewust voor gekozen om niet zomaar elke 
voorstelling dan maar online te zetten. Ik geloof dat vorm de in-
houd moet dienen. Als het niet past online, komt het niet online. 

Experimenteren met technologie 
of met wetenschap in de kunst,  
is al zo oud als de kunst zelf. 

Lucas De Man is een verhalenmaker die 
buiten traditionele formats als theater en 
performance denkt. Een man die moeilijke 
vragen niet uit de weg gaat. Voor hij aan 
iets begint, houdt hij ervan om zich te  
voeden met onderzoek. Pas nadien kiest 
hij de juiste vorm om het publiek aan te 
spreken. Dat kan via een tv-programma, 
documentaire, podcast, performance, 
lezing, installatie, tentoonstelling, boek.
Vaak met een digitale twist.

INTERVIEW

© Merel Musch

Kunstenaars zijn meesters in het flexibel denken. 
Terugkeer naar ‘het normaal’, wat dat ook moge 
betekenen, zal niet meer gebeuren. De nood aan 
verhalen is groter dan ooit. Hopelijk leren we alle-
maal aanvaarden dat het anders kan. Cultuurhuizen 
en kunstenaars moeten durven investeren in het 
niet weten en in experiment.” 

Hoe experimenteer je met nieuwe technologieën 
in je projecten?
Lucas: “Experimenteren met technologie of met 
wetenschap in de kunst is al zo oud als de kunst 
zelf. Je moet je voortdurend afvragen wat de 
beste vorm is voor je verhaal. Als technologie me 
kan helpen in de vorm (bv. een app), in de com-
municatie (bv. social media) of in het netwerk  
(bv. tv, live of Youtube) dan onderzoek ik dat. 

Zo hebben we een app ontwikkeld voor het 
project, The Village Oostende, tijdens Theater 
Aan Zee 2019. Een theatrale, interactieve ten-
toonstelling van 2,5 kilometer lang op de Ooster-
oever van Oostende. De interactieve app leidde 
je naar verschillende locaties en nam je op die 
manier mee door een verhaal over ongelijkheid. 
De snelste deed er 1 uur en 15 minuten over en de 
traagste 4 uur en beiden vonden het geweldig.”
 
Kunnen cultuurhuizen jou en andere artiesten 
helpen in de omgang met digitale technologie 
en wetenschap?
Lucas: “Het helpt alvast om niet steeds in hokjes 
te denken als in: ‘wij zijn een podiumhuis, dus  
alles moet op een podium plaatsvinden’. Of ‘wij 
zijn een bibliotheek, dus alles moet in boekvorm’. 
Er is bereidheid nodig om flexibel te zijn, zowel 
van cultuurhuizen als van kunstenaars. 

Door niet enkel te programmeren, maar ook 
te coproduceren kunnen cultuurhuizen artiesten 
ondersteunen. Zo kunnen artiesten deel uitmaken 
van hun zoektocht naar een digitaal publiek. Het 
is belangrijk dat cultuurhuizen investeren in een 
lokaal netwerk van overheden, scholen, sociale 
organisaties, bedrijven … Hoe sterker het netwerk 
van een cultuurhuis, hoe meer middelen de kunste-
naar heeft om een publiek te bereiken en partners 
te vinden. Als je jouw publiek al vroeg in projecten 
betrekt, weet je ook beter hoe je hen (digitaal) 
kan bereiken en triggeren.” 

In je projecten ga je vaak op toekomstverken-
ning naar urgente onderwerpen. Welke thema’s 
zullen de komende jaren belangrijker worden in 
de cultuursector, denk je? 

Lucas: “Er komen heel interessante thema’s aan. 
Ik noem er enkele: de dood van de dood, de illusie 
van maakbaarheid, de druk van geluk, het klimaat 
(nog steeds), de fluïditeit van identiteit en de angst 
hiervoor, lokalisme versus globalisme, de herwaar-
dering van waarde, biobased en circulair bouwen 
en wonen, het leven in neotribes (ieder in zijn eigen 
bubbel) en de zoektocht naar solidariteit, virtuele 
liefde, eenzaamheid in overvloed, enzovoort.

Cultuurhuizen kunnen positieve trends aan-
moedigen waarbij technologie wordt ingezet voor 
natuurvriendelijke en mensvriendelijke ontdek-
kingen en toepassingen. Deze tijden vragen om 
cultuurprofessionals die de handen uit de mouwen 
durven steken, samenwerkingen aangaan, publiek 
meenemen in verhalen van troost, houvast, liefde, 
verwondering en inspiratie.” 

 Lucas De Man

 OPLEIDING — Germaanse Talen aan de KU Leuven  
   & Regie aan de Amsterdamse  
   Hogeschool voor de Kunsten

 JOB — Creatieve duizendpoot en CEO van  
   Stichting Nieuwe Helden

 TIP — Zoek online inspiratie bij internationale  
   festivals en cultuurhuizen en geniet van  
   al het moois dat er wel nog is.

De nood aan verhalen is groter 
dan ooit. Hopelijk leren we 
allemaal aanvaarden dat het 
anders kan. Cultuurhuizen en 
kunstenaars moeten durven 
investeren in het niet weten  
en in experiment. 
 — Lucas De Man

In De Man is Lam neemt Lucas De Man zijn publiek mee 
in een voorstelling vol beeld- en geluidsfragmenten 
over de positie van de man in Nederland en België.
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 » Digitaal Podium On Tour: 5 infosessies en work-
shops op verschillende plekken in Vlaanderen 
en Brussel met zo veel mogelijk leidinggevende 
en adviserende kunst- en cultuurprofessionals. 
Na de leerzame bijeenkomsten in Oost-Vlaan-
deren (CC Deinze) en Antwerpen (hetpaleis) 
strooide corona roet in het eten. De volgende  
9 bijeenkomsten gingen virtueel door. In totaal 
namen 85 kunst- en cultuurhuizen deel aan  
Digitaal Podium On Tour, fysiek of digitaal. 

De hoge betrokkenheid toont aan dat de ontwikke-
ling van een gedeelde digitale basisinfrastructuur 
best veel draagvlak heeft. Het concept werd ver-
kend en positief geëvalueerd. Bovendien ver-
kregen we tal van interessante inzichten over  
hoe kunst- en cultuurhuizen de uitbouw van een 
gedeelde digitale basisinfrastructuur zien. 

De conceptnota samengevat

Samen met de sector gaan we voor een oplossing 
waarbij alle partijen gebaat zijn en die inspeelt op 
6 belangrijke noden van de kunst- en cultuurhuizen: 

1. Interne organisatie verbeteren: betere integra-
tie met softwaresystemen binnen en buiten de 
organisatie, interne efficiëntie 

2. Betere bezoekerservaring: gebruikersflow op de 
website en webshop, begeleiding voor, tijdens 
en na een activiteit, communicatie en aanbod 
op maat van de gebruiker

3. Op maat van jouw kunst- of cultuurhuis: ook 
afgestemd op activiteiten naast podium-
kunsten, zoals jeugdwerking, scholenwerking, 
expo’s, filmvoorstellingen, jeugdkampen en 
les senreeksen

4. Meer samenwerking: onderlinge samenwerking, 
wederverkoop of verkoop voor andere vrije-
tijdsspelers

5. Betere analyse, rapportering en acties door 
data: data over gebruikers en events samen-

Project Digitaal Podium onderzoekt hoe kunst- 
en cultuurhuizen meer kunnen samenwerken op 
digitaal vlak (website, planning, CRM, ticketing). 
Door sterk in te zetten op participatie en cocreatie, 
werken we aan een dienstverlening die zo goed 
mogelijk in lijn ligt met de reële noden en verwach-
tingen. Liefst 173 kunst- en cultuurhuizen gaven 
zeer waardevolle input via tal van initiatieven. 

Op basis van het onderzoek en de input kwam 
een uitgebreide nota tot stand, met concrete 
voorstellen, de prioritaire doelstellingen en een 
concept van hoe een gedeelde digitale basis-
infrastructuur vorm kan krijgen. De Vlaamse over-
heid keurde deze conceptnota eind 2020 goed, 
dus in 2021 wordt project Digitaal Podium een 
pak concreter!

Samen met de kunst- en cultuurhuizen

In samenspraak met het departement CJM baken-
den we voor het project Digitaal Podium een 
doelgroep af van 248 organisaties: 68 cultuur-
centra, 111 gemeenschapscentra en 69 kunsten-
organisaties. We noemen deze doelgroep ‘kunst- 
en cultuurhuizen’ en betrokken zoveel mogelijk 
organisaties bij het project via een uitgebreid 
participatietraject:

 » De regelmatige consultatie van een project-
team en adviesgroep met cultuurprofessionals.

 » Werkbezoeken bij 9 kunst- en cultuurhuizen 
met een focus op de aanwezige systemen, 
nauwkeurig uitgekozen op basis van spreiding, 
grootte en type. 

 » Een online bevraging i.s.m. iVox over de huidige 
systemen en noden bij de uitbouw van een ge-
deelde digitale basisinfrastructuur. 

 » Interviews met enkele kunst- en cultuurhuizen 
en eindgebruikers, maar ook met 11 leveranciers, 
7 belangenverenigingen en bovenbouwspelers.

 » Een workshop ‘Digitaal toekomstplan’ met 5 
kunst- en cultuurprofessionals uit het werkveld, 
begeleid door Jo Caudron, om de digitale noden 
van de toekomst te verkennen.

brengen voor evaluatie en analyse op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau

6. Basis voor de toekomst: sneller toegang tot 
nieuwe (innovatieve) functionaliteiten op de 
softwaresystemen

Cultuurconnect kan als brug tussen sector en  
leveranciers de cultuurhuizen ontzorgen door be-
paalde taken op een hoger niveau te organiseren, 
zoals aanbesteding, contractmanagement, imple-
mentatie, opleiding, support, functionele analyse, 
contact met de leveranciers, roadmapbepaling. Zo 
kunnen cultuurhuizen zich meer richten op hun cul-
turele kerntaken, maar worden ze als coöperanten 
van Cultuurconnect wel nauw betrokken en bepa-
len ze mee de koers. Want wie betaalt, bepaalt.

Uit het onderzoek komt ticketing naar voren als 
het aangewezen vertrekpunt voor de uitbouw 
van een basisinfrastructuur. Daarbij zijn 4 moge-
lijke uitbreidingen mogelijk:

1. Webshop+: een goede, gebruiksvriendelijke 
etalage van je aanbod

2. Samenwerking: ondersteuning bij het opzetten 
van samenwerkingsinitiatieven

3. Verbreding van functionaliteiten: de bredere 
werking van kunst- en cultuurhuizen ondersteu-
nen door koppelingen met andere systemen 
of aanpassingen aan het ticketingsysteem

4. CRM light: optimaal contact met je klanten op 
basis van de beschikbare data uit het ticketing-
systeem en de webshop

 
Goedkeuring conceptnota

Eind 2020 keurde de Vlaamse overheid de concept-
nota goed. Op vraag van Vlaams minister van 
Cultuur Jan Jambon starten we met een piloot. 
De piloot zal bestaan uit minstens 2 oplossingen, 
elk voor een specifieke pilootgroep van huizen 
met gelijkaardige noden.

Digitaal Podium  
uit de startblokken

Oproep

In 2021 start project Digitaal Podium een piloot 
met minstens 2 groepen van kunst en cultuurhui
zen. Voor elke pilootgroep doen we een aparte 
aanbesteding voor de uitbouw van een digitale 
basisinfrastructuur, met ticketing als startpunt. 

Gezocht: groepen van kunst en cultuurhuizen om samen te zoeken 
naar een kwaliteitsvol ticketingsysteem op maat, met een focus op 
podiumactiviteiten. Heeft jouw huis interesse om hieraan mee te wer
ken? Lees alles over de piloot op cultuurconnect.be/diensten/digitaal 
podium

Cultuurcentrum Brugge © Michel De Pourcq



Eboeken 
in de bib
In september gaven we het langverwachte 
startschot van de e-boekendienst. Vriend 
en vijand van het digitale boek kan nu kennis-
maken met het e-boekenplatform cloud-
Library. Een gebruiksvriendelijke app laat 
het publiek toe e-boeken te lenen op hun  
eigen tablet of smartphone van thuis uit, op 
vakantie of onderweg. Wel 182 bibliotheken 
vullen vanaf nu hun fysieke collectie aan 
met een digitaal aanbod. 

© Silver Sixpence Stories
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Een lener heeft een bepaald boek uit 
jouw collectie nodig en gaat op zoek in 
de publiekscatalogus. Het vernieuwings-
traject Bibliotheekdiensten onder-
zoekt hoe de bib op een hedendaagse 
manier collecties tot bij het publiek 
kan brengen. 

Vernieuwingstraject 
Bibliotheekdiensten

In 2021 zal de bib een andere kostprijs kunnen  
instellen voor ‘klassieke’ reservaties van uitge-
leende werken, laten klaarleggen van een aanwe-
zig werk en magazijnaanvragen. Zijn er verschil-
lende edities van een gereserveerde titel, dan krijg 
je automatisch het eerstvolgende beschikbare 
exemplaar. Dit alles testen de pilootbibliotheken 
Beringen, Brugge, Bree en Middelkerke in 2021.

Het project rond thuislevering is stopgezet. In 
2020 liep een onderzoek naar de wenselijkheid 
en mogelijkheden van thuislevering door de bib. 
Daaruit blijkt dat noch de gebruiker noch de biblio-
theek vragende partij is.

2.  Is het boek uitgeleend? 

Via ‘Geef me een seintje’ krijg je een mail wanneer 
het boek terug binnen is, zodat je het snel kan af-
halen of laten klaarleggen. Pilootbibliotheken 
Eeklo, Lommel, Leuven en Gent testen dit. Begin 
2021 bekijken we of deze functie wordt uitgerold 
voor alle bibliotheken.

Binnen het regionetwerk kan je dit werk reser-
veren en laten klaarleggen in een andere bib uit de 
regio of laten leveren in je eigen bib. Sinds 2020 
is dit technisch mogelijk in Wise en Mijn Biblio-
theek voor regio’s met een vergaande samenwer-
king, zoals pilootregio Route 42. In de loop van 
2021 verbetert de weergave in de publiekscata-
logus. 

3.  Zit het boek niet in de collectie van de bib  
 of een bib uit de regio? 

De lener kan een aankoopsuggestie doen aan 
zijn eigen bib. Nu gaat dat via een formulier op de 
website, we bekijken of dit beter geïntegreerd 
kan worden in de basisinfrastructuur. 

Verder streven we ernaar dat je op 2 manieren 
het boek uit een andere Vlaamse of Brussels bib 
kan verkrijgen: je laat het boek klaarleggen in een 
andere bib en haalt het daar op. Online word je 
“voorlopig lid” van deze andere bib. Haal je het 
boek af, dan kan je je lidmaatschap vervolledigen. 
Of je kan het boek laten leveren in je eigen bib:  

1.  Is het boek aanwezig? 

Wie een boek meteen wil lezen kan het digitale 
exemplaar van thuis uit lenen en lezen. In 2020 
werd het e-boekenplatform gelanceerd en de 
collectie opgenomen in Open Vlacc met een inte-
gratie in de bibwebsites, zodat het duidelijk is  
in de publiekscatalogus welke titels als e-boek 
beschikbaar zijn. 

Wil je het fysieke exemplaar, dan kan je dat 
laten klaarleggen bij je eigen bib en even later al 
afhalen. In de laatste release van Wise kan de bib 
aanvragen vlotter afhandelen. Tijdens de corona-
crisis en de lockdown deden veel bibliotheken 
voor de eerste keer ervaring op met een afhaal-
dienst, waarbij leners hun pakketten bestelden 
en contactloos afhaalden op afspraak. 

De afhaaldienst was meteen  
een overweldigend succes.  
Het was behoorlijk arbeids-
intensief om met het hele 
bibliotheekteam alle bestellingen 
op tijd klaar te krijgen.  
De reacties waren positief en  
de dankbaarheid was groot,  
dus dat maakte het de moeite 
waard. 
 — Liesbet Denayer, bib Sint-Pieters-Leeuw 

interbibliothecair leenverkeer aangepast aan de 
hedendaagse context. In overleg met de werk-
groep Dienstenmodel werken we in 2021 een duur-
zaam financieel model uit voor deze overkoe-
pelende netwerkdienst. Bibliotheek.be wordt de 
online spil voor beide diensten.

Op de planning voor 2021

 · evaluatie ‘Geef me een seintje’
 · prijsdifferentiatieopties om aanwezige  

versus uitgeleende items te reserveren
 · reserveren op werkniveau
 · uitgebreide mogelijkheden voor magazijn

aanvragen 
 · betere doorverwijzing op de lokale bib

website naar de regio als een werk  
uitgeleend of niet in de collectie is, idem 
voor filialen 

 · voorlopig lidmaatschap via online inschrijven 
 · IBL: van Impala naar Wise
 · vernieuwing van Bibliotheek.be 

 · ...

De werkgroep Dienstenmodel begeleidt het 
vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten inhou
delijk, beslissingen worden genomen door de 
stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Biblio
theek. Meer informatie op www.cultuurconnect.
be/diensten/vernieuwingbibliotheekdiensten

Onze leners waren heel  
blij met hun nieuw leesvoer, 
en onze tips en verrassingen 
vielen in de smaak. We 
kregen zelfs een paar 
bedankingskaartjes in  
onze inleverbus!
 — Nancy Vercamer, bib Assenede
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Brugge Leest
Jana Vastiau, coördinator publiekswerking: “Al bij het 
eerste experiment met Leuven hadden we goesting om 
Brugge Leest op te starten. Nathalie De Neve van Gent 
was zo sympathiek om naar Brugge af te zakken om met 
het voorbeeld van Gent Leest onze potentiële partners 
te overtuigen van het belang van het project. Tijdens de 
boekenzoekactie in aanloop naar de lancering merkten 
we dat er ook bij de Bruggelingen veel interesse is. Men-
sen fietsten om er als eerste te zijn.”

“We ambiëren om in de toekomst een jeugdlees-
community op te bouwen. We vinden het belangrijk om 
actief jeugd aan te spreken, of ouders die leuke tips voor 
hun kinderen zoeken, door samen te werken met partners 
zoals het jongerenhostel De Snuffel, De Republiek en 
Brugse jongerenplatform Jong Volk. Het is uiteraard 
voor iedereen die bij het project betrokken is, nog wat 
zoeken hoe alles concreet ingevuld wordt. Maar dat 
zorgt net voor een deel van het enthousiasme: the sky is 
the limit!” 

Sinds 23 april Wereldboekendag vinden Antwerpse  
lezers alles wat hun lezershart begeert op het online plat-
form Antwerpen Leest. Dit is een platform met leestips, 
events over lezen en literatuur, de leukste leesplekken 
en andere inspiratie. Stad Antwerpen was daarmee de 
derde stad met een eigen versie van [Jouw stad] Leest. 
Bruggeleest.be volgde als vierde stad in september en is 
dé hotspot voor alles wat in Brugge beweegt op literair vlak. 

Stadslezers engageren zich om enkele keren per jaar 
een stukje te schrijven over hun lievelingsboek of favo-
riete leesplek. Organisaties delen op het platform al hun 
literaire activiteiten zoals lezingen, samenleesgroepen en 
festivals. Stadslezers, boekhandels, bibliotheken, literaire 
verenigingen en culturele spelers bundelen de krachten 
om hun stad in beweging te brengen met een online en 
offline leescommunity. 

Antwerpen Leest
Communitymanager Karen Milants van Antwerpen Leest: 
“Antwerpen Leest richt zich in de eerste plaats tot een zo 
breed mogelijk publiek en ziet lezen als de basis voor ont-
moeting, verbinding, begrip en verrijking. Om te voorkomen 
dat we enkel usual suspects aanspreken, kozen we lees-
ambassadeurs met diverse profielen en werken we samen 
met een brede waaier aan organisaties, zoals Atlas,  
Samen Lezen en VOEM. Alle organisaties zijn erg enthou-
siast. Het is een uitgelezen kans om verschillende organi-
saties rond de tafel te krijgen die elkaar anders moeilijk 
vinden en samen een breder publiek aan te spreken. 

Antwerpen Leest moet meer zijn dan enkel leesfana-
ten die onderling leestips delen. Leesbevordering is een 
belangrijk aspect, ook daar willen we samen met onze  
lokale partners aan werken. Zo gebruiken leerkrachten 
NT2 het platform tijdens hun lessen. Ze vinden er boeken 
die aangeraden worden door anderen die Nederlands  
leren, of schrijven met hun klas een leestip.”

Digitale leescommunity voor 
Antwerpse en Brugse lezers

[Jouw stad] Leest & corona
Bibliotheek Permeke, Behoud de Begeerte, Letterenhuis 
en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience sloegen  
de handen in elkaar voor Antwerpenleest/streams. Via 
deze pagina op het platform Antwerpen Leest blijven 
ze samen culturele activiteiten aanbieden, ook nu dit 
voor een (groot) publiek moeilijk te organiseren is.  
Op de streamspagina wordt het aanbod van lezingen, 
voordrachten en boekvoorstellingen digitaal gebundeld.

In plaats van elk op ons eilandje 
mensen te prikkelen met boeken, 
is het veel interessanter om de 
krachten te bundelen. Samen is  
er meer draagvlak om te bouwen 
aan een leescommunity.
 — Jana Vastiau, coördinator publiekswerking

3 tips om jouw  
digitaal 
leiderschap  
aan te sterken

2. Werk volgens de principes van service design

Technologie kan op alle vlakken geïntegreerd worden 
in je werking, maar het is natuurlijk jouw keuze als or-
ganisatie hoe ver je hierin gaat. Met een goed zicht op 
de technologische mogelijkheden en de principes van 
service design, kom je al een heel eind. Service design 
is een methode om de kwaliteit van je dienstverlening 
te verbeteren. De meerwaarde van deze methodiek is 
het mensgericht denken. Vanuit de noden van de ge-
bruiker zoek je samen met alle belanghebbenden 
naar concrete (technologische) oplossingen. Een ser-
vice design innovatietraject bestaat uit een aantal 
stappen die al dan niet herhaald worden om tot een 
goed resultaat te komen.

3. Ga op zoek naar interessante samenwerkingen 

Complexe uitdagingen, zoals de digitale transfor-
matie vragen om complexe oplossingen. Zo kan je 
best je oor te luisteren leggen bij je medewerkers,  
je publiek, partners als verenigingen en jeugdhuizen. 
Welke kennis en middelen zijn daar aanwezig om 
meer waarde te creëren? Laat je bijvoorbeeld om-
ringen door experten, videomakers, multidisciplinaire 
kunstenaars en softwareontwikkelaars. Het sociaal 
kapitaal van je organisatie bepaalt in belangrijke 
mate haar succes.

1. Schat de impact in van digitalisering op jobs

Een lerende houding wordt één van de belangrijkste 
competenties in de tijden die eraan komen volgens 
Peggy De Prins van Universiteit Antwerpen/Antwerp 
Management School, lesgever tijdens één van onze 
masterclasses. Digitaal leiderschap impliceert dat je 
de impact van digitalisering op de aard van jobs en 
competenties correct en tijdig inschat. Trek de juiste 
competenties binnen in je organisatie, maar neem je 
medewerkers ook mee in een nieuw verhaal volgens 
de principes van duurzaam people management. 
Peggy: “Voorzie voldoende ondersteuning voor het 
personeel in de transformatie naar een andere jobin-
houd. Dit vergt moed en inspanningen van beide par-
tijen. Voor de werknemers betekent dit zekerheden 
loslaten en kansen zien en grijpen om zich verder te 
ontwikkelen en bij te scholen. De leiding gevende van 
de toekomst moet op zijn beurt mee durven naden-
ken over een duurzaam loopbaanverhaal voor zijn 
werknemers. Hij zal goed moeten beseffen dat die 
loopbanen slechts gedeeltelijk binnen de eigen orga-
nisatie- en invloedssfeer gestalte zullen krijgen.”

De coronacrisis legde de nood aan een digitale wer-
king in een aantal pijnpunten bloot. In de Opleiding 
Digitale Leiders (digitaleleiders.be) stellen 26 deel-
nemers uit culturele instellingen hun digitale strate-
gie scherp. 3 learnings uit de masterclasses:

© Stad Brugge



24

M
ed

ia
 &

 C
ul

tu
re

 
Fa

st
 F

or
w

ar
d

Tot einde 2021  
online te bekijken

Hoe vindt de media- 
en cultuursector zich-
zelf uit na corona? Hoe 
word je een webinar-
expert of maak je een 
community podcast? 
Herbekijk op VRT NU 
alle sessies van het 
festival over de toe-
komst van onze media- 
en cultuursector.  
Ontdek er digitale 
doeners, experts,  
mediamakers, artiesten 
en ondernemers.

A
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&
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n
21 tot 25 april

Het And& innovatie-
festival in Leuven  
focust op ‘innovatie 
for the better’. Change-
makers die met inno-
vatie en technologie 
bezig zijn over de hele 
wereld komen spreken 
over (digitale) inno-
vatie voor een betere  
samenleving. 

C
af

é 
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ct

17 juni

Wil jouw cultuur- of 
gemeenschapscentrum 
digitaal het verschil 
maken bij je publiek? 
Op Café Connect krijg 
je zicht op de Cultuur-
connect- diensten en 
experimenten. Het  
belooft een inspirerend 
programma over digi-
tale cultuurbeleving  
te worden in samen-
werking met Cult!, 
netwerk  organisatie en 
belangen behartiger 
voor cultuurhuizen  
in Vlaanderen en  
Brussel. 

VOORUITBLIK
2021

C
on

ne
ct

 &
 c

o.

december

Connect & co. Dat zijn 
wij allemaal, samen. 
Tijdens de diensten-
dag van Cultuur-
connect bekijken we 
de toekomst van  
bibliotheekdiensten 
als Bibliotheeksysteem, 
E-boeken, Mijn Lees-
tipper, Gopress,  
Bibliotheekwebsites, 
Bibster, Filmstreaming, 
[Jouw stad] Leest ... 

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

ILLUSTRATIES

Bram Algoed 

ONTWERP & DRUK

karakters.be

JAAR VAN UITGAVE: 2021

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

 



Deze tijden vragen om cultuur-
professionals die de handen  
uit de mouwen durven steken, 
samenwerkingen aangaan en  
het publiek meenemen in verhalen 
van troost, houvast, liefde,  
verwondering en inspiratie. 
 — Lukas De Man
 Verhalenmaker, creatieve duizendpoot  
 en CEO van Stichting Nieuwe Helden


