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Oproep deskundigen amateurkunsten
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Via het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten worden negen
organisaties voor amateurkunsten erkend en gesubsidieerd. Een amateurkunstenorganisatie is
werkzaam binnen één van de kunstdisciplines zoals vermeld in het amateurkunstendecreet en
heeft een landelijk karakter. Concreet gaat het om de volgende organisaties:
-

OPENDOEK voor theater;
Danspunt voor dans;
BREEDBEELD voor beeld (film, fotografie, video en andere media);
Kunstwerkt voor beeldende kunst;
Vlamo voor instrumentale muziek;
Koor&Stem voor vocale muziek;
Poppunt voor lichte muziek;
Muziekmozaïek voor volksmuziek en jazz;
Creatief Schrijven voor letteren.

Deze organisaties dienden in 2016 een beleidsplan in voor de periode 2017-2021 en ontvangen op
basis van dat beleidsplan een structurele werkingssubsidie. Het amateurkunstendecreet bepaalt
dat de organisaties tijdens elke beleidsperiode geëvalueerd worden door een commissie van
externe deskundigen aan de hand van een bezoek ter plaatse.
Voor de evaluatie van de amateurkunstenorganisaties, zoekt het Departement Cultuur, Jeugd en
Media geëngageerde deskundigen die voeling hebben met de brede amateurkunstensector en
expertise hebben in;
- het zakelijk beleid van een organisatie
en/of:
- de brede sector van het sociaal-cultureel werk.

Timing: augustus – december 2019
De visitaties van de negen organisaties voor amateurkunsten vinden plaats tussen eind augustus
en begin december 2019. Elke externe deskundige gaat minstens twee en maximaal vier keer op
bezoek ter plaatse.
Als deskundige met zakelijke expertise, zal je ingeschakeld worden voor alle bezoeken ter plaatse.
De visitatiecommissie
De visitatiecommissie bestaat uit 5 commissieleden, waarvan 4 externe deskundigen en 1
deskundige van de administratie, die voorzitter is. De voorzitter en de zakelijk expert zijn
aanwezig bij alle bezoeken ter plaatse (9 in totaal) en worden telkens versterkt door een
inhoudelijk expert.

Evaluatieproces
De commissie brengt een bezoek ter plaatse aan de 9 amateurkunstenorganisaties. Na afloop
van alle bezoeken ter plaatse (in de loop van januari 2020) komt de voltallige commissie samen
om via peer review de schriftelijke reacties van de organisaties op de voorlopige
visitatieverslagen te bespreken. Na de peer review worden de definitieve visitatieverslagen
opgemaakt.
Voorbereiding
Om de commissieleden te informeren over de visitaties, vindt een kennismakingsoverleg plaats.
Als commissielid word je verwacht hierop aanwezig te zijn.
Ter voorbereiding op de bezoeken ter plaatse neem je de dossiers van de jou toegewezen
organisaties grondig door en maak je een schriftelijke voorbereiding.
Ter voorbereiding op de peer review neem je de voorlopige visitatieverslagen en eventuele
schriftelijke reacties van de organisaties door.

Wat bieden wij jou?
-

-

een uitgelezen kans om van dichtbij kennis te maken met de werking van de
amateurkunstenorganisaties en de amateurkunstensector
een grondige toelichting over het amateurkunstendecreet, de evaluatiecriteria en de
werking van de visitatiecommissie
deskundige begeleiding door de administratie
een financiële vergoeding van maximaal 400 euro per dag voor de bezoeken ter plaatse.
Voor de vergaderingen (kennismakingsoverleg en peer review) bedraagt het
presentiegeld 60 euro.
een forfaitaire vergoeding van 50 euro voor de voorbereiding van een bezoek ter plaatse
een forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van de peer review
een reisvergoeding.

Hoe stel je je kandidaat?
Registreer je tot en met 7 juni 2019 als kandidaat in de kandidatendatabank op
www.iedereenkanzetelen.be. Vink onder het tabblad ‘Sociaal-cultureel werk’ in het vak
‘interesses’ de optie ‘visitatiecommissie amateurkunsten’ aan. Heb je zakelijke expertise en ben je
geïnteresseerd om ingeschakeld te worden voor alle bezoeken ter plaatse? Vink dan ook het
vakje ‘zakelijke en juridische aspecten’ onder het luik ‘expertisedomein’ aan.
Als je in aanmerking komt om te zetelen in de visitatiecommissie, nemen wij zo snel mogelijk
contact met je op.

Opgelet:
Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is onverenigbaar met:
- een verkozen politiek mandaat;
- een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet;
- een functie als personeelslid in dienst van een gesubsidieerde organisatie voor
amateurkunsten;
- een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het Steunpunt voor
Bovenlokale Cultuur;
- een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de belangenbehartiger;
- een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de
SARC.

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lore Goovaerts via lore.goovaerts@vlaanderen.be
of op het nummer 02 553 42 20.

