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Vlaams minister van
v Cultuur Joke Sch
hauvliege heeft
h
vanda
aag de Prijjs van de Vlaamse
V
Gemeen
nschap vo
oor Cultuu
urmanagem
ment 2010‐‐2011 i.s.m
m. het Biilsen Fond
ds voor
Cultuurrmanageme
ent uitgereikt aan Kun
nstencentrum Vooruit ‐ Yesplann. Het is de
e eerste
keer daat deze Vlaaamse Cultuu
urprijs voorr Cultuurmanagementt wordt toeegekend. Ye
esplan is
een sofftwarepakkket voor evvent planni ng dat Voo
oruit in eig
gen huis onntworpen heeft
h
en
rekenin
ng houdt met
m de node
en van de culturele sector.
s
De uitreiking
u
vvond plaatss op het
colloquium ‘Goed bestuur vo
oor Cultuur ‐ Over ‘corrporate gov
vernance’ inn de cultuu
ursector’
voor het 10‐jarigg bestaan van het Bilsen Fon
nds voor Cultuurman
C
nagement van de
Universsiteit Antw
werpen. De winnaar, Kunstence
entrum Voo
oruit, ontvvangt een bronzen
beeldje van Johan Tahon en een
e bedrag van 12.500
0 euro.
Volgenss de jury maken innovatie enn ondernemerschap bij Kunsteencentrum Vooruit
onlosmaakelijk deell uit van de
e managem
mentstijl. He
et open en stimulerendd human re
esources
manageement is daar zeker debet aan. Voooruit realisseert een ho
oge graad vvan diversite
eit op de
werkvlo
oer. Bovend
dien worden
n de werkneemers uitge
edaagd om hun eigen grenzen en
n die van
hun weerkgever te verleggen. Die visie ggetuigt van een groot vertrouwe n in het po
otentieel
van de m
medewerkeers.
De volggehouden aandacht
a
vo
oor vernieuuwing en creativiteit
c
werpt vrucchten af. Ze leidde
onder aandere tot 2Rivers,
2
een
n commerci ële spin‐offf, die Yespla
an heeft onttwikkeld. Ye
esplan is
een sofftwarepakkeet voor eve
ent planninng dat in eigen
e
huis werd
w
ontw
worpen en rekening
r
houdt met de no
oden van de culture le sector. Het progra
amma is inntuïtief en visueel
aantrekkkelijk. Je kaan er collab
boratief meee werken: collega’s delen steedss de meestt actuele
‘synchro
one’ inform
matie over projecten.. Yesplan laat zich eenvoudig
e
aaanpassen aan de
specifieeke werking van een organisatie.
Met Yeesplan slaatt Kunstenccentrum Voooruit een brug tussen profit een non‐pro
ofit. Het
softwarrepakket is immers een
n nieuwe m
manier om in
nkomsten te realiserenn. Dit toontt aan dat
je ook in een geesubsidieerd
de context alternatieve financie
eringsbronnnen kan aaanboren.
Kunsten
ncentrum Vooruit
V
wil Yesplan
Y
verrder ontwikkelen en ve
ermarkten. Daarom ricchtte het
samen m
met de pionierende werknemers
w
de comme
erciële rechttspersoon 22Rivers op. Dat een
gesubsidieerde insstelling een
n succesvoolle spin‐offf lanceert, is een prrimeur. Datt is ook
CultuurInvest niet ontgaan. Het
H investerringsfonds van
v Particip
patiemaatscchappij Vlaaanderen,

dat cultureel ondernemerschap stimuleert en investeert in de creatieve industrie, nam een
kapitaalparticipatie in 2Rivers. Het verstrekte ook een achtergestelde lening ‐ een belangrijk
signaal van vertrouwen in het marktpotentieel van de jonge spin‐off.
“Dit model is niet zonder meer navolgbaar. Toch willen we de ondernemende attitude
belonen,” aldus de jury. Daarom draagt ze Kunstencentrum Vooruit voor als laureaat voor de
Vlaamse Cultuurprijs voor Cultuurmanagement i.s.m. het Bilsen Fonds voor
Cultuurmanagement.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege onderstreept de pioniersrol van
Kunstencentrum Vooruit “Ook nu weer. Zij doen datgene waarvoor ik grote gesubsidieerde
huizen wil stimuleren: spin‐offs ontwikkelen die op zichzelf rendabel kunnen zijn. Dat
verhoogt de economische impact van cultuur en creëert meer cultuur in onze economie...”
Het jaarlijkse colloquium van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement (UA) stond dit jaar in
het teken van ‘Goed Bestuur. Over ‘corporate governance’ in de cultuursector’. In het
ochtendgedeelte kwam een aantal buitenlandse voorbeelden aan bod en de praktijk in
andere sectoren, zoals het bedrijfsleven en de social profit sector. Na de middag vonden twee
panelgesprekken plaats met culturele organisaties, die hun ervaringen deelden en hierover
reflecteerden. Tot slot werd een leidraad ‘Cultural Governance’, die voorbereid werd door een
stuurgroep van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, overhandigd aan Vlaams minister
Joke Schauvliege.
Meer informatie: www.fondsvoorcultuurmanagement.be
Cultuurprijzen ‘nieuwe stijl’
Vanaf het seizoen 2010‐2011 worden de Cultuurprijzen Vlaanderen ‘nieuwe formule’
uitgereikt. De vernieuwing kwam er na een evaluatie i.s.m. een aantal sectorale
steunpunten. Een jury van deskundigen lauwert een persoon of organisatie die het voorbije
seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen.
De laureaat van de Cultuurprijs wordt gevierd op een evenement van de sector. Zowel de
sector als de winnaar krijgen zo meer aandacht en waardering.
Aan een prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs voor Algemene
Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke laureaat ontvangt
ook een bronzen beeldje van kunstenaar Johan Tahon.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuur

