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19u - 20u: What's cooking @ GKO

Terugblik en vooruitblik

#Gent2030

Diversiteit en inclusie Gent 

Greentrack

Werkgroep ruimte

Arsenaalsite

Landschapstekening cultureel erfgoed

20 - 21u: Memorandum cultuur - Cultuurraad

Gent

21u tot ...: 

Plan van de avond

PartyParty



Gents Kunsten Overleg
=

Gents Konstant Overenthousiasme 

 
"Meer dan ooit voor iedereen die bijdraagt
aan de artistieke verbeelding van de stad" 



Terugblik 2022: 
 

nieuwe collega’s Mathieu & Amani 
 

Lancering OpenCreatives.Gent + 
Samenwerking Gentrepeneur & Erov vzw

 
Werkgroep Ruimte:

Tijdelijk/Feitelijk: Talk over Tijdelijke Invullingen
Oprichting vzw Cultuurplatform Arsenaalsite

Toekomst van Arca Theater
 Deelname aan Traject Culturele Infrastructuur

(dra meer dan 400 ruimtes op OpenCreatives.Gent) 
...



Terugblik 2022: 
 

Greentrack:
Lancering Energierapport + Energiedag 

Sessie Duurzame Events 
Summer School Duurzaamheid

 
Andere Werkgroepen:

Dag van de Beeldende Kunsten ism Kunstenpunt
Oprichting Gents Circus Overleg

Oprichting Digitale Innovatie in Cultuur
Werkgroep Audiovisuele Kunsten x 2

Werkgroepen Jongeren in Cultuur ism #EYC2024
In gesprek met kunstenaars met een beperking

… 
 
 



Terugblik 2022: 
 

#Gent2030
Voortraject 2030 + waardenkader

Trefdag Zeeland ’naar Gents Model’
 
 

3de editie De Armste Week
153.589,90 euro & 'Veel Meer Dan Liefdadigheid' 

 
 

Feest van de Gentse Muziekscene ism Cultuur Gent
(400 aanwezigen!) 

… 
 
 





Vooruitblik 2023: 
samenvloeiing Greentrack is een feit!

juni 2023: nieuwe samenstelling Petit Comité, nieuwe bestuur, nieuwe voorzitter

ondersteunende partnerbijdrage #solidariteit door: 
019, Action Zoo Humain, AGB Erfgoed, AGB Kunsten & Design, B’Rock Orchestra, CAMPO,
Circusplaneet, Compagnie Cecilia, Danspunt vzw, De Centrale, Democrazy vzw, Festival

Van Vlaanderen, Film Fest Gent, Floraliën, GUM Gents Universiteitsmuseum, Kopergietery,
Kunstencentrum VIERNULVIER vzw, Kunsthal Gent, La Geste, LOD, Minard, Miramiro,
Museum Dr. Guislain, Muziekcentrum De Bijloke, Noordstarfonds vzw / HA Concerts,
NTGent, NUCLEO, Ontroerend Goed, Opera Ballet Vlaanderen, Victoria Deluxe vzw,

VLAMO, Wisper, ...



Focus 2023: 
 

groter bereik bij...
 

studenten van kunst- en creatieve opleidingen
schoolverlaters (20 tot 30-jarigen)

artiesten/kunstenaars/cultuurwerkers met migratieachtergrond
 
 

ambitie...
 

korte termijn acties & noden
hand in hand met 

visieontwikkeling lange termijn #Gent2030
 
 



#Gent2030

Rol van Gents Kunstenoverleg
trekker Werkgroep Artistiek / Cultureel - deel van vzw #Gent2030

A Space of Belonging 
ism Stad Gent, Departement Cultuur, Community Gent, UGent, North Sea Port

District, ... uitreikend naar alle stakeholders in onze stad en regio.



FASE 1 - Open projectweek 1 - mei 2023 

STADSATELIER #1 - A SENSE OF PLACE   
“Bewust zijn van de plek waar we wonen, werken, leven, spelen”

Experten uit de verschillende communities, stadsdiensten, archeologen, filosofen, 
Europakenners, armoedeorganisaties, professoren, leerkrachten, actoren uit technologie,

toerisme, erfgoed, design (de Collectie van de Gentenaar), … én  jongeren laten inpikken en
voortborduren 

op het voortraject + waardenkader. 

#geschiedenis #europa #waardenonderzoek 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sense_of_place


FASE 2 - Artistiek Coördinatie Team - zomer 2023
 A SENSE OF STORY   

De verhaallijn -liefst beeldspraak- verbindt het voortraject, het concept, de missie en de visie en
de thema’s van Stadsatelier #1 en komt tot een heldere en duidelijke verhaallijn ofte rode draad

die bij elke Gentenaar kan resoneren. 

Een rode draad met ankerpunten en hoofdstukken voor het bid book om te linken naar tijd,
geografie, waarden, doelstellingen … zodat alle visies van de Stad, zijn academische instellingen

en zijn middenveld hun missie kunnen inpassen. 

#verhalen #troubadours #waardenkader #vertellers

https://en.wikipedia.org/wiki/Sense_of_place


FASE 3 - Open projectweek - oktober/november 2023 
STADSATELIER #2 - A SENSE OF CULTURE   

“Opstellen van het cultureel programma in 2023"

Tijdslijn opmaken van januari tem december 2030: wie wil wat organiseren? Hoe gaan we dat realiseren en
organiseren? Met welke partners? Met welke Europese Steden? 

Concrete waarden koppelen aan de verschillende activiteiten: 
toegankelijkheid, diversiteit, breed bereik, duurzaamheid, veiligheid, ...  

Met extra focus op North Sea Port District - Havenfestival 2030 (?) ism Zeeland en 
de tussengemeentes - Artist embedded projects in de havenbedrijven - ...  

#cultuur #europa #waardenonderzoek #erfgoed #innovatie #design #architerctuur #... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sense_of_place


Rol van apart bureau / schrijver
niet van het Gents Kunstenoverleg 

FASE 4 - Bid Book schrijven - voorjaar 2024 
“Opstellen van het cultureel programma in 2023"

ism het Artistiek Coördinatie Team en de andere werkgroepen bij Stad Gent, Departement Cultuur,
Community Gent, UGent, North Sea Port District, ... uitreikend naar alle stakeholders in onze stad en regio.



Agenda tem maart 2023: 
7 februari - Pinx Festival - Gender 101 Talk

13 februari - Gents Circus Overleg

28 februari - Debat ‘Cultuur op Gentse Feesten’ - De Expeditie 

1 maart - Kunstenpunt - Schrijftafel projectsubsidies of beurzen

1 maart - startsessie Greentrack traject 2030
klimaatneutraal/regeneratief/distributief/verbonden - GUM

3 maart - Trefdag Cultuur ism Cultural Board Zeeland - Terneuzen
samen de bus op! schooluitstapje... 



Agenda tem maart 2023: 
 
 

7 maart - UGent Debat - Sense of Belonging - #Gent2030
 

16 maart - ‘ontbindings’ Algemene Vergadering Greentrack + feestje - Villa Anamma
 

28 maart - Trefdag Cultuur Gent - Zebrastraat
 

30 maart - Young Open Creatives ism Gentrepeneur & VOEM - Bar Bricolage 
 

30 maart - Werkgroep Literatuur (Minard) + Uitreiking De Boon (VierNulVier)
 



DIG

what's cooking? ...



Vuurgroep
Vuurgroep

LerendeLerende
netwerke

n
netwerke

n



Noden? Uitwisselen van good practices

netwerk uitbreiden 

kennismaking andere makers, publiek,

organisaties,....

Safe space rond inclusief werken 

binnen de sector



Inloopdagen

Hoe is het? Wat houdt je bezig? Welke vragen heb

je? 

Sector-intern - over het muurtje kijken binnen je

eigen organisatie

1x per maand op vrijdagnamiddag 

Agenda: wordt door jullie bepaald

Informele momenten / zelfzorg: wandeling? 

 



Gecureerd door GKO + partner vroegere LN +

externe partner - Curator? Samenwerking? 

Thematisch - van onderuit

Wisselen good practices uit en kijken over het

muurtje (brede sector) 

Aanzet naar samenwerking - uitwisseling -

netwerkverbreding

Toegankelijk voor brede culturele sector +

middenveld (open avonden)

Interactieve gespreksavonden 























Werkgroep
Ruimte 



2022? 
Energiecrisis - Culturele infrastructuur

energiecrisis = energieprijzen + energieverbruik (ism Greentrack)

Matchmaking Toekomst Arca
open oproep, twee netwerkmomenten (ism NTGent & vzw Wido)

Onderzoek Culturele Infrastructuur Stad Gent
 input werkgroep ruimte, deelname aan testsessies Strategisch Kader

Open Creatives: mapping gestart van 340 ruimtes 
inventaris uit onderzoek culturele infrastructuur

Werkgroep
Ruimte 



2023!
Actuele culturele infrastructuurdossiers

overzicht updaten en delen met het netwerk
netwerkrol en matchmaking waar nodig

Aan de slag met de mapping op Open Creatives

Toegankelijkheid op de agenda i.s.m. DIG

Naar een toolbox ruimte delen ?
 inspiratie verzamelen, handvaten, tips, tools ontwikkelen

Samenwerking Architectuur Platform Gent
focus op stadsontwikkeling en tijdelijke invulling 

Werkgroep
Ruimte 



Cultuurplatform
Arsenaal



Gentbrugge



Ruimte voor cultuur & andere functies
grote oppverlakte + slechte staat + diverse partijen = traag proces
andere functies: sport, ateliers, opslag, buurt, commerciële events,...

Autonome organisatie (vzw)
beheert (culturele) deel van de site
samen met buurt, stad, eigenaar, en andere invullers
GKO / Werkgroep Ruimte

Tijdelijke invulling zomer '23

Bredere focus op symbiose cultuur & (tijdelijk gebruik van) ruimte

2023! Cultuurplatform
Arsenaal



Cultuurplatform
ArsenaalToekomst!

Van tijdelijke...
ca. 9 jaar
Gent ECC2030

... naar permanente culturele infrastructuur?

Masterplanning / RUP: eind 2023
pretraject i.s.m. Architectuurplatform, 
Stadsbouwmeester, GKO, stad



Landschapstekening
Cultureel-Erfgoed

Gent



LST 
Cultureel
Erfgoed



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea 1 erfgoedbibliotheek



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea 1 erfgoedbibliotheek 2 culturele archiefinstellingen



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea 1 erfgoedbibliotheek 2 culturele archiefinstellingen



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea
2 culturele archiefinstellingen 

1 erfgoedbibliotheek

347,6 VTE (2021)
225 vrijwilligers
5.421 activiteiten (17-21)
565.080 museumbezoekers (70 - 30 in 2022)

5.866.107 stukken in de collecties



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea
2 culturele archiefinstellingen 

1 erfgoedbibliotheek

+ meer dan 100 Gentse
erfgoedorganisaties en -locaties

op de Erfgoedkaart

347,6 VTE (2021)
225 vrijwilligers
5.421 activiteiten (17-21)
565.080 museumbezoekers (70 - 30 in 2022)

5.866.107 stukken in de collecties



LST 
Cultureel
Erfgoed

8 musea
2 culturele archiefinstellingen 

1 erfgoedbibliotheek

+ meer dan 100 Gentse
erfgoedorganisaties en -locaties

op de Erfgoedkaart

98 Topstukken in Gent (11%)
30.092 erfgoedobjecten op de Inventaris VL
2 immateriële praktijken op de Inventaris VL: Gentse Feesten en Floraliën
Tal van opleidingen met een erfgoed-link
UPDATE: Gents-Turks Erfgoedtraject subsidies 2023 goedgekeurd! (VL)
(Erfgoedcel, Burgerplicht, STAM)

347,6 VTE (2021)
225 vrijwilligers
5.421 activiteiten (17-21)
565.080 museumbezoekers (70 - 30 in 2022)

5.866.107 stukken in de collecties



LST 
Cultureel
Erfgoed

Collectierol verandert razendsnel
wat betekent een "actueel verzamelbeleid?" 

Welke relatie gaan we aan met alle leden en gemeenschappen in de
samenleving rond de keuzes van het erfgoed dat we beheren en de
ontwikkeling van het aanbod (diversiteit < inclusie). 

Krijgen we onze werkingen in Gent binnen de cultureel-erfgoedsector
klimaatneutraal tegen 2030? 

Duurzaam werken in de cultureel-erfgoed sector betekent ook duurzaam
ondernemen, en dus ook duurzame personeelszorg en -betrokkenheid.

KOMPAS



LST 
Cultureel
Erfgoedcentrum ---- wijken

stretching the city

meer ruimte
gedeelde ruimte

nood aan depotruimte



LST 
Cultureel
Erfgoeddigitale omwenteling

lerend netwerk digitaal erfgoedbeleid

digitale erfgoeddata 
inzetten bij ontsluiten, delen, verrijken van erfgoed

complementaire digitale expertise
(digitale infrastructuur en integratie van systemen,
backoffice processen, publieksdiensten)



LST 
Cultureel
Erfgoedsamenwerken 

naar binnen en buiten!

internationaal verbonden

cross-sectoraal
 (jeugd en onderwijs, sociaal-

cultureel, academisch, welzijn

en zorg, werk, toerisme,

bedrijfswereld)

landelijk vertakt met de brede

cultureel-erfgoed sector

Gentse partners in cultuur,kunsten en erfgoed
projectmatig: CoGent, Gent Gemapt, Florede Gand, Design Fest, Covitrine,Museumnacht, Late Donderdag...structureel, beleidsmatig#2030



LST 
Cultureel
Erfgoed

nieuwe expertise en vakkennis
ontwikkelen, bijleren, nieuwe
profielen, krachten bundelen!

> zorgen welzijn medewerkers
> voldoende steun en middelen
van Vlaanderen en Stad





Einde ...  
 

Maar je kan nog terecht bij onze coördinatoren 
aan onze GKO-tafel in de binnenkoer:

 
Amani - Diversiteit & Inclusie

Mathieu - OpenCreatives.Gent
Eva & Nathalie - Greentrack Gent

Maarten & Rik - Werkgroep Ruimte 
Emile & co - Cultuurplatform Arsenaalsite
Sioen & co - GKO Algemeen & #Gent2030

 
Ook voor jouw 'pitches' kan je terecht aan de tafel van GKO...

 
DANK! ook namens 

Petit Comité Gents Kunstenoverleg 
& Cultuurplatform Arsenaalsite  

 


