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Inleiding

Toegegeven, de verwachtingen voor Gent op cultureel vlak zijn 

torenhoog. Als Cultuurraad Gent zijn wij verheugd te mogen 

vaststellen hoe Gent die verwachtingen ook inlost en zijn we trots 

ons (klein) steentje te mogen bijdragen. Een bruisende, innovatieve 

stad met stevig gevestigde waarden, artiesten die internationaal hoge 

toppen scheren, hoogstaande populaire festivals én burgers die zich 

vrij voelen om hun creativiteit bot te vieren op de stad. Gent heeft het 

inderdaad allemaal. 

En dan komt uiteraard de ‘maar’

Behalve een bruisende cultuurstad is Gent ook een stad in volle 

ontwikkeling. De internationale verschuivingen en veranderingen 

laten zich onverminderd voelen in Gent. In haar demografie, in haar 

economie, in haar leefmilieu, in de politiek én in haar cultureel leven. De 

Gentse culturele actoren ondervinden niet 

alleen passief de gevolgen van de huidige 

trends (zoals globalisering, glokalisering, 

digitalisering, individualisering en 

polarisering), maar vertalen deze ook naar 

het Gentse publiek en voorzien regelmatig 

weerwoord en (als het moet) tegenstand 

tegen de kwalijke neveneffecten van deze 

fenomenen.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat 

investeren in cultuur in de huidige context 

allesbehalve een ‘luxe’ is, maar dé manier om verbinding te creëren 

waar die wegvalt, om inspiratie te bieden waar die ontbreekt, om 

maatschappelijke veranderingen te vertalen. Wij beschouwen cultuur 

niet als een middel dat meerwaarde kan realiseren, maar als een 

basisvoorziening in onzekere tijden én een machtig wapen tegen 

radicalisering, uitsluiting en ongelijkheid. Niet alleen kunst, maar ook 

cultuur (en daarmee bedoelen we ook de brede socio-culturele sector), 

kan inderdaad de wereld redden. En ja, kunstenaars en culturele 

actoren moeten ook eten.

Inspanningen dringen zich op, maar mogen en kunnen niet blindelings 

gebeuren. Het cultureel leven in Gent gaat momenteel door een 

belangrijke transitie, die vraagt om een verandering van aanpak, ook 

op beleidsniveau. Ook de grenzen van wat binnen en wat buiten een 

‘cultuurbeleid’ valt, zijn zo dun geworden dat ze bijna onzichtbaar en 

steeds minder relevant zijn geworden op maatschappelijk vlak. 

Wij geloven dan ook in een doordacht cultuurbeleid dat meegaat 

met zijn tijd, inspeelt op recente ontwikkelingen en anticipeert op de 

toekomst. Een beleid waarin de overheid niet zozeer organiseert en 

dirigeert, maar haar burgers en organisaties aanmoedigt en faciliteert 

om cultureel actief te zijn en ondersteuning biedt aan zij die het nodig 

hebben. Er is nood aan een overheid die burgers via cultuur met elkaar 

in verbinding brengt en aanspoort tot samenwerking.

De oplettende lezer begrijpt meteen dat de veranderingen die we hier 

voorstellen niet haaks staan op de visie en de strategie die het beleid in 

de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. De “Gentse traditie” met een 

overheid die expliciet inzet op verbinding en openheid om van Gent 

een stad te maken waarin alle burgers worden aangespoord om zich 

te ontplooien en verantwoordelijkheid op te nemen, wordt unaniem 

gewaardeerd door de leden van de Cultuurraad. 

Juist daarom bieden wij in dit memorandum ons 

advies aan voor de volgende beleidsperiode. 

Omdat we erop vertrouwen dat de Gentse 

beleidsmakers ervoor open zullen staan en 

we als gepassioneerde cultuurliefhebbers (die 

rechtstreeks betrokken zijn bij het cultureel 

leven in Gent en het cultuurbeleid) onze 

verantwoordelijkheid willen opnemen om de 

beleidsmakers en medewerkers van de Stad te 

ondersteunen in hun missie om van Gent een nog 

mooiere stad te maken.

Disclaimer: 

Dit Memorandum kwam er na een toekomstverkenning (in het kader 

van het Traject Nieuwe Legislatuur) met de Gentse Cultuurraad, 

waarin de raadsleden gevraagd werden spontaan prioriteiten voor 

de volgende beleidsperiode te formuleren. De tekst is dus eerder een 

weergave van waar de raadsleden van wakker liggen (op gebied van 

cultuur) dan dat het een exhaustief overzicht van aandachtspunten of 

een evaluatie van het huidige (en voorgaande) beleid zou zijn. 

Een aantal (voor het beleid) belangrijke aandachtspunten voor cultuur, 

zoals internationalisering, vermarkting en vercommercialisering, het 

wegvallen van de provinciale subsidies, zorgen rond infrastructuur, … 

komen daardoor minder aan bod in deze tekst. Indien daar vraag naar 

is, is de Cultuurraad uiteraard bereid om hun visie te formuleren op 

door het beleid aangebrachte thema’s en/of vragen. 

Wij geloven dan 
ook in een doordacht 

cultuurbeleid dat meegaat 
met zijn tijd, inspeelt 

op recente ontwikkelingen 
en anticipeert 

op de toekomst.
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Inhoud

1 Stad in transitie 
 Gent is een stad in olle verandering. 
 Met deze context in het achterhoofd…

2 Superdiversiteit 
 ‘Bont’ publiek, ‘wit’ podium. ‘Wit’ publiek, ‘bont’ podium. 
 Wat doen we ermee?

3 Toegang tot cultuur
 Digitaal is ook niet alles. De vele facetten van toegankelijkheid.

4 Cement voor de mozaïek
 Allemaal verschillend, maar allemaal Gentenaar.
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I. Een stad in transitie

Een stad als Gent is voortdurend in verandering. Haar bevolking verandert, haar economie verandert, het 
leefmilieu verandert. Sinds het begin van de 21ste eeuw zijn heel wat ontwikkelingen (die al veel langer 
bezig waren) onder de aandacht gekomen, die vaak schijnbaar contradictorisch zijn. In verband met 
cultuur in Gent lijken deze ons de meest prangende. 

MINDER EN MEER MIGRATIE 

In de 21ste eeuw is de stad Gent een superdiverse samenleving 

geworden. Niet alleen is Gent sinds de jaren negentig verzekerd van 

een vaste instroom vanuit West-Vlaanderen (goed voor ca 30.000 

Gentenaars), maar ook vanuit het buitenland neemt de migratie 

toe. Anno 2018 heeft ca 35 procent van de Gentenaars een recente 

migratie-achtergrond en zijn permanent ca 170 nationaliteiten 

vertegenwoordigd in de bevolking. De Turkse gemeenschap is met 

25.000 Gentenaars nog steeds de grootste minderheid, maar verliest 

haar monopolie aan nieuwe groepen, zoals de Bulgaarse, Slovaakse, 

Afghaanse en Syrische gemeenschappen. De instroom wordt sinds 

enkele decennia nog nauwelijks gecompenseerd door een uitstroom. 

Dat wil zeggen : steeds meer nieuwkomers worden Gentenaars en 

brengen hier de rest van hun leven door. De droom van de verkaveling 

is gebarsten; jonge gezinnen blijven plakken. Gent is niet meer 

‘multicultureel’, het is ‘superdivers’ : van een stad met enkele culturele 

gemeenschappen zijn we geëvolueerd naar een mozaïek van losse 

netwerken, groepen en individuen. 

DE GENTENAAR WORDT OUDER ÉN JONGER

De leeftijdspiramide van de Gentenaars wordt zowel aan de top als 

aan de bodem verzwaard. Ook Gent kan niet onder de vaststelling uit 

dat de babyboom-generatie ongeveer (sommigen meer dan anderen) 

klaar is voor pensioen. Algemeen is Gent iets minder grijs (60+) en 

ook minder zilver (80+) dan Vlaanderen, maar met 17 procent van de 

bevolking met pensioen (en stijgend) is de vergrijzing en verzilvering 

ook in Gent een feit.

Tegelijkertijd is Gent ook aan het verjongen : het aantal kinderen en 

jongeren in de stad neemt toe, in de eerste plaats omdat meer jonge 

gezinnen in de stad blijven plakken. De ‘vergroening’ gebeurt in Gent 

bovendien uitgesproken sneller dan in het niet-stedelijke Vlaanderen. 

Op dit moment is ca 20 procent van de bevolking jonger dan 18 jaar. 

En zo wit als de zilveren top is, zo kleurrijk is de jonge bodem.

Gedaan met inspraak, de burger wil participerenIn de afgelopen 

eeuw heeft de burger gevochten voor inspraak. We zijn hopelijk niet 

vergeten dat het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen (1918) 

en vrouwen (1948) nog geen honderd jaar geleden werd verkregen 

in dit land. Maar de democratisering zet zich door : sinds 1974 zijn 

in quasi alle Vlaamse steden en gemeenten cultuurraden actief als 

inspraakkanaal voor de burgers bij het cultuurbeleid. Een decreet 

heeft dit vastgelegd. Ondertussen is de burger klaar voor het volgende 

hoofdstuk : na inspraak komt deelname. In de 21ste eeuw neemt 

de burger (en zeker de “rebelse Gentenaar”) geen genoegen met 

‘gehoord’ worden, hij/zij wil ook mee aan tafel zitten om te creëren, 

organiseren, plannen, kortom te participeren. 

GLOBALISERING, GLOKALISERING EN VERSCHEIDENHEID

De Gentenaar mag dan een wereldburger zijn, niet alle wereldburgers 

zijn even verbonden met de wereld. De ‘globalisering’ van de afgelopen 

eeuwen krijgt een paradoxale vertaling op lokaal vlak : hoe meer we 

verbonden zijn met de wereld, hoe meer we ons richten op onze eigen 

stad, buurt en straat. Wij kijken niet alleen verder, maar zoeken het 

ook steeds dichter bij huis. Dit fenomeen dat ‘glokalisering’ wordt 

genoemd, is ook in Gent in toenemende mate zichtbaar en neemt op 

cultureel vlak de vorm aan van ‘verbuurting’ : burgers organiseren zich 

op wijkniveau, kaarten vanuit dit niveau problemen aan en worden 

cultureel actief in en voor hun buren. Initiatieven zoals ‘Wondergem’, 

‘Land van Fotografie’ of ‘De Pastorij’ geven aan in welke richting 

burgers op zoek zijn naar verbondenheid.

Tegelijkertijd stellen we vast dat de verscheidenheid op stedelijk niveau 

en op wijkniveau toeneemt : naast stijgende etnisch-culturele diversiteit, 

stijgende armoedecijfers en toenemende vergrijzing en verjonging, zijn 

er ook specifieke kansengroepen rond cultuurparticipatie (personen 

met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen 

met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen).
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II. Superdiversiteit

Sinds het begin van de 21ste eeuw groeit het bewustzijn rond diversiteit in onze stad. Niet alleen de 
bevolking is superdivers, ook het cultureel leven ontwikkelt zich steeds meer vanuit deze context. Door de 
toenemende superdiversiteit op etnisch-cultureel vlak komt het meerderheid-minderheidsdenken steeds 
meer onder druk te staan: categoriale benaderingen van cultuur worden moeilijk en niches belangrijker.

Een belangrijke evolutie is dat nieuwkomers en gevestigde 

gemeenschappen niet alleen een groeiend deel uitmaken van het 

(doel)publiek, maar ook steeds meer cultuurproductie op zich nemen. 

Bovendien zijn de ‘nieuwe Gentenaars’ al lang niet meer onder één 

noemer te vatten: ze zijn oud en jong, hoog- en laagopgeleid, welgesteld 

en kansarm. Ditzelfde geldt voor de ‘oude Gentenaars’, die steeds 

minder het ‘gemiddelde’ vertegenwoordigen en zelf ook in toenemende 

mate tot niche-culturen behoren. Ook het Ledebergs Carnaval en het 

Gents Volkstoneel zijn onderdelen van die superdiversiteit.

Omwille van die toenemende verscheidenheid neemt de druk op de 

‘gevestigde huizen’ toe : vanuit een groeiende nood aan participatie, 

zijn culturele actoren steeds minder bereid zich onder een bepaalde 

doelgroep te laten vatten en te werken binnen een context vanbovenaf. 

Ook binnen de grote huizen groeit de interesse en openheid voor 

bewegingen vanonderuit. 

‘WIT’ PODIUM

Toch is de aansluiting van die superdiverse Gentenaars met het 

traditioneel Gentse cultuurleven (de grote cultuurhuizen, organisaties 

en evenementen) op dit moment problematisch laag. Zo kleurrijk 

als Gent is, zo wit is de cultuur- en de sociaal-culturele sector. In de 

musea, de theaters, de concertzalen, de lokale verenigingen en de 

festivals is van dat superdiverse Gent nauwelijks iets te merken: niet 

in de zalen en niet op de podia. Heel wat grote huizen (zoals NTGent, 

de Handelsbeurs, het STAM, Vooruit, SMAK, …) doen inspanningen 

om hier verandering in te brengen en worden hierin ondersteund door 

de Stad (o.m. de activiteiten rond 50 jaar migratie). Een aantal sociaal-

artistieke actoren zoals Victoria Deluxe doen nog meer en slagen er 

ook in om hierin belangrijke stappen vooruit te zetten. Het engagement 

in veel Gentse huizen, verenigingen en in de stadsdiensten is groot, 

maar om het tij te keren zal meer nodig zijn. Een inhaalbeweging 

dringt zich op. En dan bedoelen we niet alleen meer middelen (ja, die 

ook), maar ook een prioritaire inspanning vanuit de stad en scherpe 

inhoudelijke keuzes.

‘BONT’ PUBLIEK

Op dit moment stellen wij vast dat de investering in diversiteit vooral 

aan de publiekszijde wordt gedaan. Heel wat huizen hebben een 

‘diversiteitsmedewerker’ in dienst die in essentie  ’allochtoon publiek’ 

moet aanbrengen. Wanneer dit niet blijkt te lukken, wordt daar vaak 

nogal defaitistisch op gereageerd: “We hebben het geprobeerd, maar 

ze zijn gewoon niet geïnteresseerd.”

DE BODEM IS ER, MAAR…

Tegelijkertijd zien we dat zich, naast de grote huizen, een alternatief 

circuit ontwikkelt van kleine en uiterst diverse culturele activiteiten die 

wel een bont, meertalig publiek bereiken. Heel wat van die activiteiten 

worden ondersteund of georganiseerd door de socio-culturele 

verenigingen en federaties van etnisch-culturele minderheden (de 

zogeheten ‘zelforganisaties’). Binnen dit circuit valt op dat een aantal 

kunstenaars en gezelschappen op steeds hoger niveau presteren en 

hiervoor ook meer erkenning krijgen, maar slechts met veel moeite 

doorbreken in de grote Gentse huizen. Eervolle vermelding dient op 

dit vlak gegeven te worden aan De Centrale en Victoria Deluxe, waar 

hoogstaande artiesten van diverse achtergrond wel doorstromen tot 

de ‘main stage’.

WEG MET HET ‘WIT’ PUBLIEK?

Moeten de cultuurhuizen hun programmatie volledig divers maken? 

Moeten er nog meer De Centrales komen in Gent? Moeten de 

diversiteitsmedewerkers weg? De traditionele Gentse cultuurliefhebber 

mag in geen geval  uit de zalen worden verdreven. Wij pleiten er 

wel voor de programmatie van gesubsidieerde cultuurhuizen te 

diversifiëren door de huidige verhoudingen van vraag-aanbod terug 

te bekijken in het belang van de samenleving : is de verdeling van 

middelen en aandacht nog te verantwoorden ?
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ONZE VOORSTELLEN

SUPERDIVERSITEIT = SUPER-DIVERSIFIËREN

Wij durven hier pleiten voor een én-én-verhaal. Een context van 

superdiversiteit smeekt om een cultuurbeleid dat diversifieert. De 

‘categoriale benadering’, waarbij op maat van specifieke (doel)groepen 

wordt gewerkt, is niet meer houdbaar in de context van superdiversiteit. 

Ook het top-down hoofdstuk dient te worden afgesloten. 

Diverifiëren betekent in de eerste plaats erkenning geven aan ieders 

plaats in de mozaïek door te investeren in ‘alternatieve’ culturele 

initiatieven van burgers met artistiek talent, ongeacht hun afkomst, 

ongeacht hun leeftijd, ongeacht hun sociale status. Maar vooral 

ongeacht ‘het brede publiek’. Het veld is versnipperd en over smaken 

en kleuren valt nu eenmaal niet te discussiëren. Niet alles hoeft voor 

iedereen even interessant te zijn. Artistieke compromissen zijn zeker 

geen garantie voor succes, eerder omgekeerd. 

Door kleinschalige vanonderuit-initiatieven te ondersteunen, kan 

de Stad niet alleen erkenning geven aan de cultuurproductie van 

minderheden, maar ook de professionaliteit en de zichtbaarheid 

vergroten.

‘THE NEXT BIG THING WILL BE A LOT OF SMALL THINGS’ 

Wij gaan met andere woorden niet alleen uit van versnippering, we 

pleiten er zelfs voor om deze in de hand te werken, maar dan in 

de meest positieve zin. Een cultureel leven dat uiting geeft aan de 

diversiteit in de samenleving, valt minder dan ooit samen te vatten 

in een paar woorden en krachtlijnen. “The next big thing will be a lot 

of small things” : grote kleppers zullen steeds minder het culturele 

gezicht van de stad bepalen, de kracht en de uitstraling wordt steeds 

meer bepaald door wat ‘de kleine garnalen’ doen. Ook de Gentse 

Lindy-Hoppers, de activiteiten van een experimenteel kunsthuis 

als Croxhapox, de Europese tour van een Turkse dichteres als de 

optredens van een Palestijnse dansvereniging geven uitstraling aan 

het Gentse culturele leven en mogen hiervoor erkend worden.

 

GROEIKANSEN GEVEN…

Vanonderuit werken begint bij het erkennen van deze actoren, zonder 

ze daarom onmiddellijk te capteren of in te kantelen in een grotere 

werking. Wij geloven met andere woorden in een laagdrempelige, 

maar ook ad hoc-ondersteuning voor culturele actoren.  Door meer 

te investeren in het alternatieve circuit, wordt niet alleen erkenning 

gegeven aan de veranderende realiteit, maar wordt ook impuls 

gegeven aan nieuwe (innovatieve of onbekende) vormen van artistieke 

en culturele expressie, kan de kwaliteit van de producties in dit circuit 

vergroot worden en kan de zichtbaarheid toenemen. 

Door niche-werkingen te ondersteunen met publieke middelen kunnen 

deze initiatieven autonoom worden, maar ook beschermd worden 

tegen de toenemende commercialisering en vermarkting van het 

Gents cultureel leven. Laat de grote broers in het culturele landschap 

maar onderhandelen met de bedrijven en laat de ondersteuning van de 

kleintjes over aan de overheid.

Tegelijkertijd vinden wij ook dat ‘ondersteuning’ niet hetzelfde is als 

‘organisatie’. Ook ten aanzien van de overheid staan we weigerachtig 

tegenover pogingen om vanonderuit-initiatieven te capteren, de 

organisatie ervan volledig over te nemen in de stedelijke werking en 

het spontane initiatief op die manier in de kiem te smoren. Wij pleiten 

ervoor dat de Stad in haar rol evolueert van ‘organisator’ op cultureel 

vlak naar ‘facilitator’, meer bepaald van de ‘kleine visjes’.

…MAAR GEEN TEMPELS AFBREKEN

Moeten de ‘witte cultuurtempels’ eruit? Allerminst! Binnen deze context 

van superdiversiteit vertegenwoordigen zij nog steeds een belangrijk 

en waardevol deel van het cultureel leven.  Gediversifieerd investeren 

in cultuur betekent ook dat de actoren gestimuleerd worden om dicht 

bij zichzelf te blijven, op artistiek vlak geen enkel compromis te sluiten, 

maar wel worden uitgenodigd om samenwerking aan te gaan.

In die zin geloven we dat een gediversifieerd cultuurbeleid de witte 

cultuurtempels juist kan motiveren om ongedwongen banden met 

kunstenaars uit het alternatieve circuit aan te gaan en mogelijk 

geïnspireerd worden om de inzichten die hier leven te integreren in hun 

eigen werking. 

Aangezien deze instellingen met publieke fondsen gesubsidieerd 

worden, moeten zij uiteraard wel verantwoording afleggen tegenover 

dit publiek, ook wanneer het qua samenstelling en interesse 

verandert. Instellingen die hierin het voortouw opnemen en diversiteit 

in hun aanbod én publiek (pogen te) realiseren door in een sfeer van 

gelijkwaardigheid samenwerkingen aan te gaan, mogen hiervoor zeker 

waardering krijgen.

De rol van Stad evolueert van 
‘organisator’ naar ‘facilitator’ 

van het culturele leven.

SAMENGEVAT

In haar cultuurbeleid kan de Stad Gent inspelen op de context van 
toenemende diversiteit, participatie en verscheidenheid in de samenleving door meer 

gediversifieerd te investeren in kleine, maar innovatieve culturele actoren, ruimte te geven aan 
vanonderuit-initiatieven om zich, vanuit hun eigen kracht, verder te ontwikkelen 

en cross-overs in een context van gelijkwaardigheid te stimuleren.
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III. Toegang tot cultuur

Toegankelijkheid is al jarenlang een stokpaardje in het Gentse cultuurbeleid. Zowel naar kansengroepen 
als naar jongeren en ouderen, personen met een beperking, als naar Gentenaars met een migratie-
achtergrond toe worden grote inspanningen geleverd om de drempels te verlagen, overigens met resultaat.  
De publiekswerkingen van de grote huizen draaien op volle toeren om zo veel mogelijk mensen toegang 
te verschaffen tot het rijke culturele aanbod in Gent. 

Op dit vlak is de afgelopen decennia in Gent een zichtbare 

inhaalbeweging gebeurd en die inspanningen worden sterk 

gewaardeerd door de Cultuurraad. De volgende uitdagingen op vlak 

van toegankelijkheid liggen echter klaar.

IEDEREEN DIGITAAL?

Een belangrijk middel om die toegankelijkheid te vergroten is 

digitalisering. Een theaterticket, een voorstelling, een museumbezoek, 

een activiteit, een cursus volgen is slechts een paar muisklikken 

verwijderd van de Gentenaar. Steeds meer wordt echter duidelijk dat 

digitalisering niet alleen een middel, maar ook een struikelblok kan zijn 

voor toegankelijkheid. 

Je kan geen Gentse straat meer op zonder een smartphone te zien of te 

horen. Maar niet iedereen met een smartphone is even digitaal vaardig. 

Wanneer we naar kansengroepen kijken, zien we dat e-mailadressen, 

log-ins en wachtwoorden (die nodig zijn om een bibliotheekpas, een 

ticket of een abonnement te boeken) niet overal zijn ingeburgerd. 

Zeker bij senioren zorgt dit er in bepaalde gevallen voor dat zij worden 

afgesneden van het brede aanbod. Van anderstalige Gentenaars wordt 

bovendien een vrij hoog niveau van Nederlands verwacht om zich te 

kunnen inschrijven voor een culturele activiteit (behalve binnen het 

‘alternatieve circuit’ waarvan hoger sprake), ondanks alle pogingen 

van de programmatoren om een aanbod voor hen te voorzien. 

Steeds meer culturele actoren voeren hun communicatie en promotie 

uitsluitend of grotendeels online. Ook tickets kopen moet steeds meer 

digitaal gebeuren. Voor een aantal groepen is de toegankelijkheid tot 

het cultuuraanbod hierdoor inderdaad vergroot, maar voor een aantal 

groepen is ze hierdoor zonder enige twijfel verkleind.

DE TAAL DIE MEN SPREEKT

De Stad doet inspanningen om iedereen mee te krijgen op de digitale 

trein en ook deze inspanningen lonen. Tegelijkertijd dient men 

realistisch te zijn : in een migratiesamenleving waarin een constante 

instroom is van mensen die het Nederlands (nog) niet machtig zijn, 

die digitale apparaten op een andere manier gebruiken dan zij die hier 

zijn opgeleid en waarin de algemene geletterdheid enorm uiteenloopt, 

kan men niet verwachten dat de digitale kloof enkel te dichten is door 

mensen beter of extra op te leiden. 

Behalve met de digitale kloof, worden Gentse culturele actoren 

ook inhoudelijk steeds meer geconfronteerd met een context van 

meertaligheid. Gezien de permanente instroom van nieuwkomers, zal 

dit op korte termijn wellicht niet verminderen. Hoe zullen de Gentse 

culturele actoren zich voorbereiden op en omgaan met deze context 

van meertaligheid?

CREËER PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN

Participatiemogelijkheden voor kansengroepen  blijft een groot 

aandachtspunt voor cultuur, ook in de Stad Gent. Mensen met een 

beperking, mensen in armoede, nieuwkomers, ex-gedetineerden 

hebben niet alleen fysieke en/of onzichtbare drempels die uitsluiting 

in de hand werken. 

Het is dan ook belangrijk dat de Stad Gent blijft investeren in het 

in vraag stellen van drempels, dat ze inspanningen levert om deze 

weg te werken en andere mogelijkheden in alle facetten creëert. Het 

vertrekken vanuit mogelijkheden van mensen draagt ook bij tot de 

superdiversiteit die hiervoor reeds besproken werd. 

TOEGANG TOT HET BELEID

Toegankelijkheid gaat uiteraard over meer dan een ticketje kopen, 

maar ook over de weg die je moet afleggen om naar een voorstelling 

of een museum te gaan, de toegankelijkheid van de activiteit zelf en 

de betaalbaarheid ervan. Tenslotte vragen wij ook aandacht voor 

toegankelijkheid tot het beleid. De klassieke inspraakkanalen (zoals 

de Cultuurraad) dienen geactualiseerd te worden, want beantwoorden 

niet langer aan de noden van de burger. Willen we niet hervallen in 

een beleidsparticipatie die gebaseerd is op persoonlijke contacten 

van beleidsmakers en via-via-systemen (zoals voor de invoering van 

officiële adviesraden), dan dienen de inspraakkanalen aan de context 

te worden aangepast. 
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ONZE VOORSTELLEN

NAAR THEATER ZONDER INLOGGEN

Het idee dat digitalisering voor een ongeziene democratisering van 

cultuur zou zorgen mogen we stilaan naar het land der onuitgekomen 

voorspellingen sturen. De hele wereld is gedigitaliseerd, maar de 

uitsluitingsmechanismen blijven bestaan. Daarmee is uiteraard niet 

gezegd dat digitalisering de toegankelijkheid niet heeft vergroot, maar 

de limieten zijn intussen wel zichtbaar. Ons belangrijkste advies is 

daarom om steeds een zichtbaar alternatief te blijven voorzien voor 

digitaal aanbod. En dan bedoelen we niet dat er in kleine lettertjes 

onderaan de webpagina een telefoonnummer wordt opgegeven, maar 

wel dat de culturele instellingen ook in de straat blijven communiceren 

en een bemande balie blijven behouden, zonder meer

kost voor de gebruiker.

MEERTALIGHEID ALS REALITEIT

Nederlands blijft in verenigingen en cultuurhuizen (nog wel enige 

tijd) de voertaal, maar dat betekent niet dat men geen rekening kan 

houden met het feit dat een deel van het (beoogde) publiek deze taal 

misschien nog maar pas of op een ander niveau beheerst. Op dit vlak 

kunnen Gentse cultuurhuizen en verenigingen een grotere inspanning 

leveren door in de toeleiding naar activiteiten rekening te houden met 

die meertaligheid (folders, flyers, websites in verschillende talen), 

alsook in de uitwerking van het aanbod.  Een suggestie is bijvoorbeeld 

samenvattingen te voorzien in veel gesproken talen in Gent (Frans, 

Turks, Arabisch, …). Het principe van de ‘boventiteling’ van de 

Opera kan op dit vlak geëxporteerd worden. Ook meertalige en/of 

anderstalige producties mogen geen taboe meer zijn op Gentse podia 

in de 21ste eeuw.

DE BURGER SPREEKT ÉN DENKT MEE

Niet alleen het aanbod moet toegankelijk zijn, de burger vraagt 

steeds meer dat hij niet alleen ‘gehoord’ wordt, maar ook mee aan 

tafel mag schuiven. Ook op dit vlak heeft de Stad Gent zich de 

afgelopen jaren proactief opgesteld (met het Burgerbudget, NEST en 

het Burgerkabinet). Aan deze nieuwe formules dient nog gesleuteld 

te worden, zo veel is duidelijk, maar wij beschouwen ze wel als een 

eerste stap in de goede richting. Behalve door nieuwe kanalen aan 

te bieden om burgers te laten participeren, lijkt het ons ook een goed 

moment om de oude kanalen kritisch te beoordelen. De Cultuurraad 

nam hiervoor in de afgelopen legislatuur in elk geval het voortouw 

via een doordacht zelfonderzoek en concludeerde dat een klassieke 

Cultuurraad in de 21ste eeuw niet langer voldoet aan de noden van 

de burgers, noch aan die van het bestuur. In een apart memorandum 

reiken wij daarom een onderbouwd alternatief aan.

 

 

SAMENGEVAT 

Als we het er over eens zijn dat cultuur een recht is voor alle burgers, 
dan moet het ook toegankelijk zijn voor alle burgers. Ongeacht welke taal ze spreken 

of hoe digitaalvaardig ze zijn. Een bemande balie is misschien een verouderde, 
maar nog altijd de meest laagdrempelige manier om toegang te verzekeren, 

meer bepaald voor kansengroepen. Tenslotte denken we dat het beleid er alle belang bij heeft 
in te spelen op en antwoord te bieden aan de drang tot participatie bij de burger.
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IV. Cement voor de mozaïek

Versplintering en glokalisering, superdiversiteit en verbuurting, verjonging en veroudering, individualisering 
en polarisering, de digitale kloof en de sociale kloof, … Tot op dit punt lijkt het misschien alsof er in de 
Cultuurraad vooral aandacht is voor de splijtzwammen. Wel in- tegendeel : er wordt binnen onze raad 
vooral gesproken over wat ons bindt. Of beter : wat ons, in zo’n context, dichter bij elkaar kàn brengen. 
Ons simpele antwoord hierop is (dat zal u niet verbazen) : cultuur.

Juist door in een cultuurbeleid erkenning te geven aan globale 

bewegingen (in de plaats van ze te bestrijden) denken we dat die 

enorme veelheid ook tot eenheid kan leiden. Mits een doordachte 

aansturing vanuit de overheid. Gent mag geen betonvloer zijn, maar 

is al in grote mate een mozaïek. Aan het beleid en het middenveld om 

het cement aan te leveren, de tekening naar buiten te brengen en van 

een mooie glanslaag te voorzien.

ONZE VOORSTELLEN

DETECTEREN

Niet alles wat in Gent gebeurt is even zichtbaar, maar er broeit van 

alles. Zelfs voor de geïnteresseerde en betrokken burger in Gent (sterk 

vertegenwoordigd in de Cultuurraad) is het moeilijk om het overzicht 

te behouden en op de hoogte te zijn van wat zich allemaal afspeelt. 

Wij denken dat de stedelijke overheid op dit vlak een actievere rol 

kan spelen door actief te proberen te detecteren waar het overal 

bruist. De vinger aan de pols en de tentakels allemaal uitgestrekt. 

Ook, of misschien vooral, in de culturele middens die geen of weinig 

ondersteuning vragen van de stad. Wij pleiten voor een overheid die 

op zijn minst op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt op cultureel 

gebied.

DIALOOG FACILITEREN

Binnen de mozaïek van duizenden kleine steentjes, zijn niet alleen de 

verschillen groot, maar zijn er ook een heel aantal gelijkenissen. Niet alle 

initiatieven zijn even uniek en vaak (maar niet altijd) zijn de actoren zelf 

vragende partij voor samenwerking of zelfs synergie. De overheid kan 

op dit vlak een belangrijke rol spelen door dialoog te faciliteren, door 

mensen aan elkaar voor te stellen, met elkaar in contact te brengen en 

dan te zien wat er gebeurt. Gedwongen huwelijken zijn uit den boze, 

inkapselingen in de stedelijke diensten is niet altijd opportuun, maar 

deelname aan een ‘date’ met culturele actoren die doorgaans niet in je 

habitat rondlopen, mag gerust gestimuleerd worden. 

OPPORTUNITEITEN CREËREN

Ook op andere manieren kan de Stad opportuniteiten aanbieden 

om tot verbinding te komen. In de keuze van ‘culturele themajaren’ 

kan men hier bijvoorbeeld aandacht voor hebben. Kijken we naar de  

 
afgelopen beleidsperiode, dan zien we dat de culturele jaarthema’s 

‘Kunst op Straat’ en ’50 jaar Migratie’ op dit vlak wel degelijk een 

rol hebben gespeeld. Vanuit de cultuurdienst kunnen ook op andere 

manieren opportuniteiten worden gecreëerd om ‘out-of-the-box 

samenwerkingen’ aan te gaan.

ONDERSTEUNEN

Culturele actoren die hun grenzen verleggen en buiten de geëffende 

paden treden mogen hierbij gerust voor beloond worden. Maar de 

beloning mag dan wel voor alle partners zijn en niet alleen voor de 

‘grote broers’ in de projecten. Met beloning bedoelen we overigens 

niet alleen financiële tegemoetkomingen, maar ook zichtbaarheid en 

logistieke ondersteuning.

INFRASTRUCTUUR

In een context van ‘glokalisering’ richten steeds meer Gentenaars 

zich op hun buurt of wijk om cultuur te beleven en op cultureel vlak 

te participeren. De Stad kan hier heel concreet op inspelen door bij 

de inrichting van ‘vrije ruimtes’ (via tijdelijke invulling of permanent) 

expliciet ruimte aan te bieden voor culturele en artistieke initiatieven 

van buurtverenigingen of lokale kunstenaars. 

GENT = DE GEMENE DELER

In de Gentse mozaïek staan de neuzen niet altijd in dezelfde richting, 

zo veel is duidelijk. Maar de overheid kan, met zo veel kennis en 

expertise in huis, ongetwijfeld een aantal tekeningen in die mozaïek 

herkennen. Op dit moment wordt de interpretatie nog grotendeels 

bepaald door de grote huizen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 

Misschien maken al die kleine garnalen op bepaalde momenten ook 

wel een interessante tekening? En laat ons aub nooit de grote gemene 

deler uit het oog verliezen: Gent. Ongeacht welk geloof, welke gender, 

welke etniciteit, welke ideologie, welke geboorteplaats we hebben, die 

identiteit hebben we altijd gemeen: wij zijn Gentenaars. En daar zijn 

we fier op !

 . 
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SAMENGEVAT

In een samenleving die versnippert, kan de overheid tegengewicht bieden 
door in te zetten (lees: investeren) op verbinding tussen burgers en (sociaal-) culturele actoren. 

Een overheid die detecteert, die dialoog faciliteert en cross-overs stimuleert 
(zonder hiertoe te dwingen!) geeft niet alleen erkenning aan de diversiteit, 

maar ook aan de eenheid in die veelheid.

Het Memorandum 
in 7 KERNPUNTEN

1 Een overheid die DETECTEERT, 
 FACILITEERT en STIMULEERT

2 SUPERDIVERSITEIT vraagt om 
 SUPER-GEDIVERSIFIEERDE INVESTERINGEN:
 BOTTOM-UP ondersteunen zonder te capteren

3 Samenwerking en cross-overs zijn GOED, 
 maar mogen NIET GEDWONGEN GEBEUREN

4. Opletten voor DIGITALE DREMPELS! 
 De BEMANDE BALIE mag niet verdwijnen

5. VERBUURTING biedt kansen voor Cultuur

6. Iedereen mee aan de BELEIDSTAFEL 
 (verdere ontwikkeling van beleidsparticipatie)

7. VERBINDING CREËREN door DIALOOG TE FACILITEREN 
 en mensen te STIMULEREN 
 zich als GENTENAAR TE IDENTIFICEREN
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Het Memorandum 
in 
7 KERNPUNTEN

1. Een overheid die DETECTEERT, FACILI-TEERT en STIMULEERT

2.  SUPERDIVERSITEIT vraagt om SUPER-GEDIVERSIFIEERDE INVESTERINGEN:
 BOTTOM-UP ondersteunen zonder te capte-ren

3. Samenwerking en cross-overs zijn GOED, maar mogen NIET GEDWONGEN GEBEU-REN

4. Opletten voor DIGITALE DREMPELS! De BEMANDE BALIE mag niet verdwijnen

5. Verbuurting biedt kansen voor Cultuur

6. Iedereen mee aan de BELEIDSTAFEL (verde-re ontwikkeling van beleidsparticipatie)

7. VERBINDING CREËREN 
door DIALOOG TE FACILITEREN 
en mensen te STIMULEREN
zich als GENTENAAR TE IDENTIFICEREN


