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Beleidsplan 2017-2021
OPENDOEK inspireert – creëert – verbreedt – verlegt grenzen

“De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet.”
(Paul Henningsen)

Voorwoord
2016, een bewogen maar boeiend jaar!
OPENDOEK februari 2016, een organisatie in crisis… De relatie tussen het personeel en het bestuur
loopt volledig mank. De afwezigheid van een leidinggevende verplicht de toenmalige voorzitter er
toe om zelf het heft in handen te nemen. Maar het team volgt niet. Medewerkers vertrekken,
worden ziek, enz. Half februari 2016 komt er een nieuwe directie. Nieuw als directeur, maar ook
nieuw in de sector.
OPENDOEK maart 2016, meerbehoeftenplan en voortgangsrapport… Als start kan dit wel tellen! Je
komt een organisatie binnen waar je alleen al aan HR je handen vol hebt en dan moet je in
respectievelijk veertien dagen en 1 maand tijd 2 dossiers indienen. Je stempel daarop drukken kan
gewoon niet, dus een welgemeende dankjewel aan het beleid voor het begrip.
OPENDOEK april 2016, de gemoederen zijn bedaard… De eerste maanden staan volledig in het teken
van kennismaking: gesprekken met het personeel, vrijwilligers, deelwerkingen, provinciale
overlegraden, redactieraad, enz. In deze periode wordt de bevraging voor het beleidsplan
gelanceerd. De eerste stappen naar de toekomst, naar verandering.
OPENDOEK mei 2016, nieuwe leiding, nieuwe wending… Arbeidsreglement, duidelijke afspraken met
personeel, functioneringsgesprekken maken allemaal deel uit van een nieuw personeelsbeleid.
Ondertussen zijn er al twee nieuwe coördinatoren aan de slag en waait er een frisse wind.
OPENDOEK juni 2016, een eerste blik op de toekomst… Resultaten uit de online bevraging: de
organisatie scoort goed, slechts 4 % negatief tot heel negatief. Ergens was er de hoop dat de leden
een bepaalde focus zouden aangeven, maar de sector wil duidelijk dat alle diensten, alle projecten
behouden blijven. Workshops met zowel het werkveld als de brede cultuur- en kunstensector
werpen een licht op de mogelijke toekomst van de vernieuwde organisatie.
OPENDOEK zomer 2016, niet zonder slag of stoot… Niet iedereen volgt de nieuwe dynamiek van de
organisatie en er vallen nog een paar ontslagen. Jammer… Maar die maken plaats voor enthousiaste
nieuwe jonge werknemers die er met volle goesting hun tanden in zetten.
OPENDOEK najaar 2016, laatste rechte lijn… Landjuweelfestival voor de eerste keer in een gaststad
en meteen een schot in de roos. Boeiende gesprekken en inspirerende denkdagen leiden tot dit
beleidsplan. Begin december 2016 trekt de algemene vergadering de kaart van de verjonging met de
verkiezing van een jong duo voorzitter/ondervoorzitter. Een duidelijk signaal!
OPENDOEK 2017, het jaar van de verandering… OPENDOEK staat voor een grote transformatie:
nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuw bestuur, nieuwe regiowerking. Veranderingsprocessen gebeuren
nooit zonder slag of stoot, maar we hebben vertrouwen in onze plannen, in ons personeel, in onze
vrijwilligers, in onze leden en in het beleid. Met deze spirit en dergelijk plan krijgt het amateurtheater
in Vlaanderen en Brussel een nieuwe ‘boost’!
Joke Quaghebeur
Directeur

Kristof Lataire
Voorzitter

Inhoudsopgave
Historiek……………………………………………………………………………………………………………………………………1
Eerste beleidsperiode………………………………………………………………………………………………………...1
Tweede beleidsperiode………………………………………………………………………………………………………1
Derde beleidsperiode…………………………………………………………………………………………………………1
Situatie anno 2016…………………………………………………………………………………………………………………….6
Infrastructuur………………………………………………………………………………………………………………......6
Personeel…………………………………………………………………………………………………………………….…….6
Bestuursorganen……...............................................................................................................8
Financieel beleid…………………………………………………………………………………………….…………….…...9
Beleidsplantraject………………………………………………………………………………………………………………….…10
Wordingsgeschiedenis van het beleidsplan met de resultaten van de bevraging van het werkveld
en de verschillende workshop………………………………………………………………………………………………….11
Horizontale doelstellingen……………………………………………………………………………….………………………17
Inclusief…………………………………………………………………………………………………………………………...17
Divers…………………………………………………………………………………………………………………….…………18
Duurzaam………………………………………………………………………………………………………………...........20
Professioneel……………………………………………………………………………………………………………….……21
Strategische en operationele doelstellingen………………………………………………………………….………….22
Strategische doelstelling 1: OPENDOEK inspireert het amateurtheaterveld en zet het aan
tot het verleggen van de eigen grenzen……………………………………………………………………………22
Operationele doelstelling 1.1.: OPENDOEK initieert ontmoetingen……………………..22
Operationele doelstelling 1.2.: OPENDOEK stimuleert participatie………………………29
Operationele doelstelling 1.3.: OPENDOEK profileert zich als kennis- en
expertisecentrum…………………………………………………………………………………………....….32
Operationele doelstelling 1.4.: OPENDOEK zet in op digitalisering…………………….…34
Operationale doelstelling 1.5.: OPENDOEK stimuleert de artistieke kwaliteit………35
Strategische Doelstelling 2: OPENDOEK creëert een gunstig klimaat voor nieuwe
amateurpodiumkunsten en stemt haar werking hierop af……………………………………….……….37
Operationele
doelstelling
2.1.:
OPENDOEK
pikt
in
op
nieuwe
verenigingsvormen…….............................................................................................37
Operationele doelstelling 2.2.: OPENDOEK houdt de vinger aan de pols op vlak van
nieuwe disciplines………………………………………………………………………………………..………37
Operationele doelstelling 2.3.: OPENDOEK speelt in op theater als hybride
kunstvorm en verruimt de werking naar podiumkunsten in het
algemeen………………………………………………………………………………………….………………….38
Operationele doelstelling 2.4. : OPENDOEK ondersteunt jong experiment en treedt
op als mentor voor jong talent…………………………………………………………………………….39
Strategische doelstelling 3: OPENDOEK verbreedt het maatschappelijk draagvlak van de
amateurpodiumkunsten…………………………………………………………………………………………………..40
Operationele doelstelling 3.1.: OPENDOEK promoot amateurtheater zodat het een
kwaliteitsmerk wordt…………………………………………………………………………………………..40
Operationele doelstelling 3.2.: OPENDOEK creëert de randvoorwaarden voor het
uitbouwen van een gedegen vrijwilligersbeleid………………………………………..………….41
Operationele doelstelling 3.3.: OPENDOEK ontwikkelt een gedegen
communicatiebeleid, zowel intern als extern, met oog voor zowel de beoefenaar
als de toeschouwer……………………………………………………………………………………………..42
Operationele doelstelling 3.4.: OPENDOEK transformeert de volledige organisatie
in het kader van cultural governance zonder het waardevol en noodzakelijk contact
met de basis te verliezen……………………………………………………………………………..………45

Operationele doelstelling 3.5.: OPENDOEK zet in op verregaande samenwerkingen
met collega-organisaties, professionele organisaties en organisaties uit andere
sectoren………………………………………………………………………………………………………….……47
Operationele doelstelling 3.6.: OPENDOEK inspireert het lokaal cultuurbeleid ter
ondersteuning van de plaatselijke actoren……………………………………….………………….48
Operationele doelstelling 3.7.: OPENDOEK werkt aan een duurzaam
personeelsbeleid……………………………………………………………………………………………….…49
Resultaatsverbintenissen……………………………………………………………………………………….…………………51
Doelstellingenmatrix………………………………………………………………………………………………………..53
Overgangsjaar 2017………………………………………………………………………………………………….………………55
Begroting 2017-2021.…………………………………………………………………………………………………………….58
Toelichting bij begroting…………………………………………………………………………………………….…………….60

Historiek
Eerste beleidsperiode (2001-2006)
Op 1 januari 2001 werd de fusie van verscheidene toneelfederaties (KNTV, NVKT, FVST, FAKREA en
VVP) een feit. OPENDOEK werd geboren als enige koepelorganisatie voor amateurtheater, met Rob
Van Genechten als voorzitter, Marc Handsaeme als ondervoorzitter en Bernard Soenens als
directeur.
Tijdens de eerste beleidsperiode moesten die verschillende federaties, elk met hun eigen werking, nu
één organisatie worden, met een zelfde manier van lidmaatschap, hetzelfde tijdschrift en dezelfde
dienstverlening voor alle leden. Dit gebeurde uiteraard niet zonder slag of stoot, maar toch slaagde
OPENDOEK erin om een basiswerking op het veld af te stemmen. Toen al waren de vrijwilligers
ontzettend belangrijke spelers in dit werkveld: zij namen een groot deel van het administratief werk
op zich en coördineerden regionale evenementen en cursussen.

Tweede beleidsperiode (2007-2011)
In de tweede beleidsperiode (2007-2011) ging OPENDOEK verder op de ingeslagen weg met als
belangrijke accenten: het uitbouwen van een doelgroepenbeleid, samenwerkingsverbanden,
zichtbaarheid, interculturaliteit, vernieuwing en verjonging en semiprofessionalisme. OPENDOEK
wilde vooral de bereikte verankering in het werkveld behouden.

Derde beleidsperiode (2012-2016)
De uitbreiding van de staf zorgde er in de beleidsperiode 2012-2016 voor dat jongeren,
internationalisering en de Theaterbib extra aandacht kregen. Maar in deze periode sloeg ook een
crisis toe tussen bestuur en personeel. Het vroegtijdig pensioen van de directeur en langdurige
ziektes werkten een vertrouwensbreuk in de hand. De aanstelling van een nieuwe directeur in
januari 2015 bracht goede vooruitzichten, maar ook hij verliet al eind 2015 de organisatie.
In het visitatierapport van 2015 zijn door de visitatiecommissie enkele aanbevelingen en
verbetersuggesties geformuleerd. Ondertussen heeft OPENDOEK al inspanningen gedaan om hieraan
te werken. Hieronder wordt er kort antwoord gegeven op de verschillende punten.

Aanbevelingen uit het visitatierapport met een stand van zaken daaromtrent anno
december 2016
- De commissie beveelt OPENDOEK ten stelligste aan om het vertrouwen tussen het personeel en het
bestuur te herstellen, en samen werk te maken van een vernieuwd en versterkt OPENDOEK.
Op 15 februari 2016 werd de nieuwe directeur Joke Quaghebeur aangesteld. Tegen die tijd waren er
al heel wat personeelsleden opgestapt en was de personeelssituatie en de relatie personeel-bestuur
niet optimaal. Er was dus werk aan de winkel… Bij de aanstelling van de directeur werd duidelijk
afgesproken dat de directie alle personeelszaken regelt en die ter goedkeuring voorlegt aan de raad
van bestuur. “Nieuwe bazen, nieuwe wetten”: met de nieuwe directeur kwamen nieuwe afspraken
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(bv. arbeidsreglement), maar ook een nieuwe dynamiek. De directeur fungeert als tussenpersoon en
heeft het vertrouwen gewonnen van zowel de raad van bestuur als het voor 70% vernieuwde
personeelsbestand.
- Meer dan enkel de spreiding over de provincies zou het ook waardevol zijn om andere aspecten van
spreiding in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen landelijke en stedelijke spreiding.
Zo kan ook wat meer perspectief geboden worden op de (groot)stedelijke context van de werking, en
kansen kunnen gecreëerd worden om in steden als Brussel voet aan de grond te krijgen.
In 2016 heeft OPENDOEK het initiatief genomen om een structurele samenwerking aan te gaan met
Zinnema. Een eerste overlegplatform met gezelschappen en theaterliefhebbers heeft de noden
blootgelegd van Brusselse amateurkunstenaars. Nu haken beide partners in op die concrete vragen
om het doelpubliek via praatcafés en workshops te leiden naar de juiste antwoorden. Daarnaast
heeft OPENDOEK net een eerste reeks succesvolle workshops in Zinnema achter de rug en worden
verdere plannen gemaakt om deze samenwerking te bestendigen. Op die manier hoopt OPENDOEK
vanuit de basis een plek in Brussel te veroveren.
De spreiding over de provincies en het verschil tussen landelijke en stedelijke spreiding voor het
seizoen 15-16 werden in kaart gebracht. Met de hertekening van de bevoegdheden van de
Provincies, inzonderheid het verdwijnen van cultuur als provinciale bevoegdheid, is OPENDOEK bezig
met een herindeling van de regio’s. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de landelijke en
stedelijke spreiding over Vlaanderen en Brussel.

Grootsteden
Antwerpen

37

Brussel
8

65

Gent

aantal aangesloten groepen in de grootsteden

In Brussel (8 aangesloten groepen) is er nog heel wat werk aan de winkel, vandaar onze structurele
samenwerking met Zinnema in de hoop daar het totale werkveld te kunnen aanspreken. De eerste
samenwerking omtrent vorming werd in najaar 2016 opgestart en was een enorm succes waardoor
verdere en diepgaandere samenwerkingen zich opdringen.
Reactie Nathalie De Boelpaep, directeur Zinnema:
“Interessant om te weten: wij hebben een enquête gehouden bij alle deelnemers met de vraag hoe ze
onze workshops hebben leren kennen. Velen kwamen via OPENDOEK, bijna de meerderheid! Voor de
volgende promocampagne is het dus interessant nog extra op jullie kanalen in te zetten.”
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Steden
Antwerpen

39
110

53

66

58

Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Gezien West-Vlaanderen geen grootstad heeft, spant deze provincie in de stedelijke context1 de
kroon.

Dorpen
Antwerpen
98

162

Limburg

106
110
51

Brabant

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Antwerpen telt de meeste groepen in dorpskernen, op de voet gevolgd door de twee andere
provincies met een grootstad.
Uit de drie grafieken samen kan vastgesteld worden dat Limburg het minst aantal aangesloten
kringen heeft.
Deze gegevens worden meegenomen om in de volgende beleidsperiode hierop in te spelen.
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Deze onderverdeling is gebaseerd op de definities: Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen,
gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur. Het onderscheid tussen steden en dorpen wordt
meestal gemaakt op grond van de grootte (het aantal inwoners) of het voorzieningenniveau.
Een dorp is een kleine nederzetting. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebied en waren tot de industriële revolutie en de daarmee
gepaard gaande verstedelijking de meest voorkomende woonvorm. In bestuurlijke kringen worden dorpen in al hun verscheidenheid vaak
aangeduid als 'kleine kernen'. (Bron: Wikipedia)
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- Zowel het doelgroepen- als vrijwilligersbeleid kan een groot voordeel halen uit een doelgerichte en
efficiënte registratie van gegevens. De commissie wil OPENDOEK ook aanmoedigen om de huidige
database verder uit te bouwen tot een echt registratiesysteem voor de ondersteuning van het
toekomstige beleid. De commissie betreurt dat er met de resultaten van de visites aan de
jongerengroepen niets gedaan is.
In het beleidsplan worden zowel het doelgroepen- als het vrijwilligersbeleid toegelicht. Een
uitgebreider registratiesysteem dringt zich op en OPENDOEK probeert stelselmatig al stappen te
ondernemen.
Zowel voor volwassen- als voor jongerengroepen worden nieuwe formulieren ontwikkeld waarbij de
vraagstelling zo opgebouwd is dat OPENDOEK er meer informatie uit kan halen en dan ook
onmiddellijk op die noden zou kunnen inspelen.
- Het is duidelijk dat OPENDOEK in de nieuwe beleidsperiode op zoek moet gaan naar een nieuwe
‘corporate identity’ die de verschillende deelwerkingen kan overkoepelen. Er zijn reeds stappen gezet
in deze richting, en de visitatiecommissie beveelt OPENDOEK dan ook aan om de ingeslagen weg
verder te bewandelen.
Eind december 2016 staat OPENDOEK aan de start van een nieuw moderner tijdperk. Een nieuwe
huisstijl moet zowel de nieuwe dynamiek als de cluster van alle projecten, doelgroepen en disciplines
uitstralen. De keuze is resoluut: 1 logo, 1 naam, 1 stijl en 1 website. (SD3-OD3.3. – p.41)
- De kwalitatieve invulling van de verschillende projecten staat buiten kijf, maar het overkoepelende
kwaliteitsbeleid van de organisatie stond daar niet mee in vergelijking. De commissie wil OPENDOEK
hier dan ook ondersteunen in het streven om hier in de volgende beleidsperiode sterker op in te
zetten.
Eén van de 4 horizontale doelstellingen is “professioneel”. Op die manier wordt ingezet op
kwaliteitsverbetering, zowel organisatorisch als artistiek inhoudelijk. (p.22 )
- Door het verzelfstandigingsbeleid uit het verleden hebben de deelwerkingen van OPENDOEK de
band met de organisatie verloren en zijn beide werkingen gestagneerd. Het is voor OPENDOEK nu de
opdracht om te kijken hoe de verschillende ‘subdisciplines’ van het amateurtheater zich
moeten/kunnen verhouden tot OPENDOEK. Een brede veldtekening waarbinnen OPENDOEK duidelijke
positionering zoekt, is hier noodzakelijk.
Het onderbrengen van bepaalde deelwerkingen onder de grote koepel is historisch gegroeid.
OPENDOEK moet er echter zijn voor alle mogelijke disciplines binnen het amateurtheater met oog
voor hybride vormen (SD 2 – OD 2.3. - p.38). In vorige beleidsperiodes werd personeel zelfs deeltijds
toegewezen aan bepaalde deelwerkingen en hielden de deelwerkingen er een compleet eigen
communicatie op na (website, facebook, logo, gadgets…). In de huidige werking, onder de nieuwe
directie, worden de schotten daartussen weggehaald. OPENDOEK is er voor alle disciplines en
probeert cross-overs te stimuleren. Het is niet te verdedigen dat een deelwerking voor een bepaalde
discipline verwacht dat een personeelslid halftijds ingezet wordt voor een heel kleine niche binnen
het werkveld (bv. figurentheater: 19 tegenover 1.000 aangesloten groepen). Dit neemt echter niet
weg dat OPENDOEK aandacht behoudt voor alle disciplines (ook de vroegere deelwerkingen), zij het
dan onder 1 naam, 1 logo, 1 website en met medewerking van het team van OPENDOEK als geheel.
- De visitatiecommissie adviseert OPENDOEK om een duidelijk traject met DKO te definiëren en te
initiëren.
DKO is voor de meeste AK’s een heikel punt. Het Forum van Amateurkunsten neemt hier in de
volgende beleidsperiode het voortouw, maar OPENDOEK plant zelf al enkele stappen te
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ondernemen. OPENDOEK hoopt dat het DKO zich op eenzelfde manier zal openstellen waardoor in-,
uit- en doorstroom kan geoptimaliseerd worden. (SD 1-OD 1.1. - p.22 )
- Hoewel opgenomen als doelstelling in het beleidsplan, is (culturele) diversiteit geen sterk
uitgewerkte poot binnen de werking van OPENDOEK. Vooral het ontbreken van een concrete visie
omtrent diversiteit is een manco. De aanwerving van een personeelslid die de werking rond
doelgroepen moet opvolgen is alvast een eerste concrete stap in de uitwerking van een
doelgroepenbeleid waar een interculturele werking een plaats kan vinden. Ook de werking naar
jongeren toe heeft nood aan een concrete en creatieve invulling.
Met de aanwerving van Imke Vannuffelen (april 2016) is de jongerenwerking opnieuw op gang
gebracht. Zij omringt zich met enkele gemotiveerde vrijwilligers/jongeren die de beleidslijnen voor
de komende beleidsperiode mee helpen uittekenen.
OPENDOEK trekt resoluut de kaart van de verjonging, waar jongeren automatisch toe behoren. Op
bestuursniveau, zowel in het team als in de werving van vrijwilligers ligt de klemtoon op verjonging.
Voor alle projecten, evenementen en communicatie krijgen jongeren inspraak. Tijdens het recentste
Landjuweelfestival bijvoorbeeld namen jongeren de redactie waar van een festivalkrantje en de
sociale media.
In het voorliggend beleidsplan worden alle strategische en operationele doelstellingen afgetoetst aan
de horizontale doelstelling “inclusief” waar jongeren toe behoren, net als mensen met een andere
etnisch-culturele achtergrond. Ook zij krijgen de nodige aandacht bij alle beleidsopties.
OPENDOEK is ervan overtuigd dat een dergelijke diversiteit niet louter projectmatig moet worden
benaderd, maar dat het essentieel is om dit aspect blijvend te toetsen aan de werking in haar geheel.
Dat is de enige weg waarbij dit doelpubliek (en bij uitbreiding elk doelpubliek) stelselmatig in het
amateurtheater geïntegreerd geraakt. (p.18)

Meerbehoeftenplan 2017-2021
Op 1 maart 2016 moest het meerbehoeftenplan 17-21 ingediend worden. Dat was twee weken na de
indiensttreding van de nieuwe directeur. Veel tijd en ruimte om accenten te leggen, waren er dus
niet. Daar komt nog bij dat in de loop van het jaar 2016 het oorspronkelijke team van OPENDOEK, dat
achter dit plan stond, quasi volledig door nieuwe mensen is vervangen en dat er bovendien niet méér
middelen aan OPENDOEK zijn toegekend. Daarom sleutelde de dynamische nieuwe ploeg aan nieuwe
strategische en operationele doelstellingen die hier en daar toch wel aansluiting vinden bij het
ingediende meerbehoeftenplan.
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Situatie anno 2016
OPENDOEK vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
Tel. 03/222 40 90
secretariaat@opendoek-vzw.be
www.opendoek-vzw.be
OPENDOEK vzw wordt sinds 1 januari 2001 erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
als enige koepelorganisatie voor amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.

Infrastructuur
OPENDOEK is nog steeds gehuisvest in de Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen. Medebewoners zijn
Fameus, dat de contacten onderhoudt met de stad Antwerpen voor het beheer van het gebouw,
Koor&Stem en Theater van A tot Z.
Als bewoner van het Huis van Amateurkunsten kan OPENDOEK ook gebruik maken van de zaal Zirkus,
een theaterzaal in het midden van de stad. In de gebruiksovereenkomst staat die zaal 18 keer gratis
ter beschikking.

Personeel
Momenteel zijn er 14 mensen tewerkgesteld, gelijk aan 13,26 VTE (cf. organigram waarin het
onderhoudspersoneel niet is opgenomen – p.8).
Met de komst van de nieuwe directeur trad een nieuw arbeidsreglement in voege en werden een
nieuw organigram en personeelsbeleid ontwikkeld.

Algemeen personeelsbeleid
OPENDOEK werkt niet alleen met bijgevoegd organigram (situatie 2016), maar ook met drie
verschillende werkcellen: artistieke cel, zakelijke cel en administratieve cel.
-

Artistieke cel: alle coördinatoren en directeur
Zakelijke cel: zakelijk leider, boekhouding en directeur
Administratieve cel: alle uitvoerende administratieve krachten o.l.v. directeur

De artistieke cel vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag, indien gewenst in aanwezigheid van de
zakelijk leider.
Maandelijks is er een uitgebreide personeelsvergadering, ook op dinsdagvoormiddag.
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Elke medewerker heeft een eigen takenpakket, omschreven in een functieomschrijving, die waar
nodig bij elk functioneringsgesprek opnieuw kan worden gewijzigd.
Functioneringsgesprekken vinden 1 maal per jaar plaats bij aanvang van het seizoen, of op
uitdrukkelijke vraag van directie of werknemer. Er wordt een verslag opgemaakt dat door beide
partijen wordt ondertekend en bijgehouden in het personeelsdossier. Een positieve evaluatie kan
eventueel leiden tot een barema-aanpassing.
Ieder personeelslid houdt voor zichzelf dagelijks de tijdsregistratie bij en vraagt verlof of compensatie
aan via het systeem Self Service van SD Worx.
Via de agenda in Outlook kunnen alle collega’s de beschikbaarheid consulteren zodat afspraken en
vergaderingen makkelijk kunnen ingepland worden.

Coördinatoren
De coördinatoren werken zowel beleidsvoorbereidend als beleidsuitvoerend met als handleiding het
amateurkunstendecreet, het beleidsplan en de jaarplanning van OPENDOEK. Hoewel elke
coördinator een vast takenpakket (cf. functieomschrijving) heeft, en zodoende daarvoor ook de
verantwoordelijkheid draagt, kan die ook als ondersteuning bij taken van collega-coördinatoren
ingeschakeld worden.
Iedere POR (Provinciale Overleg Raad)-vergadering wordt bijgewoond door één van de coördinatoren
of directeur afhankelijk van de onderwerpen op de vergadering en de beschikbaarheid van het
personeel. Wie wordt afgevaardigd, bepaalt de directeur in overleg met de coördinatoren.
Indien gewenst kan een coördinator voor een beleidsvergadering uitgenodigd worden.

Zakelijk leider
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het algemeen financieel beleid en het IT-beleid in overleg
met de directeur.
Indien gewenst woont hij de beleidsvergaderingen bij.

Administratieve medewerkers
Elke medewerker heeft een vast takenpakket, maar kan bij drukke momenten voor andere taken
worden ingeschakeld. Bij afwezigheid van één van de medewerkers worden de taken naar een
collega overgeheveld.
Zij hebben de verantwoordelijkheid dat er te allen tijde (behalve de collectieve sluiting), tijdens de
kantooruren, voor permanentie gezorgd wordt.
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OPENDOEK werkt daarnaast met 5 provinciale overlegraden die op hun beurt verschillende regio’s
groeperen. Hier staan vrijwilligers in voor het provinciaal secretariaat. De provinciale overlegraden
bestaan uit regiocoördinatoren (ongeveer 6 per provincie). Die regiocoördinatoren zijn het
aanspreekpunt van de contactpersonen die jaarlijks elke groep van hun regio bezoeken.

Bestuursorganen
De Raad van Bestuur is samengesteld uit een voorzitter en een ondervoorzitter, verkozen door de
Algemene Vergadering, één vertegenwoordiger uit elke provincie en 5 onafhankelijke leden. (12
personen)
Op 6 december 2016 werd een nieuwe voorzitter en een nieuwe ondervoorzitter verkozen. Hierbij de
samenstelling tot op heden:
Kristof Lataire (voorzitter) – ter vervanging van Rob Van Genechten
Ellen Stubbe (ondervoorzitter) – ter vervanging van Marc Handsaeme
Patrick Boons (POR Antwerpen)
Bert Demunter (POR Vlaams-Brabant)
Johnny Hayen (POR Limburg)
Marc Leboeuf (POR Oost-Vlaanderen)
Daniël Verguchten (POR West-Vlaanderen)
Sabine De Ruelle (extra)
Kris Lenders (extra)
Reginald Wietendaele (extra)
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Nog 2 plaatsen vacant.
Joke Quaghebeur woont als directeur alle vergaderingen bij. Dirk Van Genechten, als zakelijk leider,
enkel wanneer het zakelijk beleid op de agenda staat.
Na 6 december 2016 zetelen nog 24 personen in de Algemene Vergadering:
De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met
Maurice Van Tiggel, Saskia Couvreur en Hendrik van Wichelen (POR Antwerpen)
Luc Vierendeels en Diane Mertens (POR Vlaams-Brabant)
Annicka Deroose, Céline Kesteloot en Katrien Formesyn (POR Limburg)
Etienne Reunes en Herman Waterschoot (POR Oost-Vlaanderen)
Jan Vervalle, Geert Millecam en Lore Sambaer (POR West-Vlaanderen)
Luc Vandeputte (Figurentheater)

Financieel beleid
Het financieel beleid van de organisatie kende in de vorige twee jaren een fikse vooruitgang, qua
efficiëntie, transparantie en automatisering. Dit beleid is in handen van de zakelijk leider, in overleg
met de directeur. Die trend wordt in de toekomst verder gezet.
Iedere coördinator heeft verantwoordelijkheid over zijn eigen deelbudget. Hij maakt dus een
begroting op. Na goedkeuring van de Algemene Vergadering weet de coördinator binnen welk
budget hij het komende jaar kan werken. Het systeem laat toe op elk moment een stand van zaken
te raadplegen om zo het toegekende budget in de gaten te houden.
In 2017 wordt er nog per provincie een budget toegekend, maar in het kader van de hertekening van
de regio’s is het mogelijk dat alle financiële verrichtingen door het centraal secretariaat zullen
gebeuren. Dit is echter nog toekomstmuziek, gezien dit in 2017 op de agenda staat.
Evenals de coördinatoren zijn ook de POR’s verantwoordelijk voor hun eigen toegekend budget.
Maandelijks ontvangt het centraal secretariaat/afdeling boekhouding een update. Zo wordt een nog
grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor inkomsten en uitgaven gecreëerd.
Voor het opmaken van begrotingen krijgen alle verantwoordelijken de vrijheid om het komend jaar
budgettair uit te stippelen. Dit wordt aan de zakelijke cel voorgelegd. Na het samenbrengen van alle
deelbegrotingen, en uiteraard een overschrijding van het budget, maakt de directeur een eerste
oefening tot verfijnen van het budget. Die begroting wordt eind van het jaar voorgelegd aan de AV.
In januari vindt dan een tweede besparingsronde plaats. Begin maart van het volgende jaar, bij de
goedkeuring van de afrekening ligt dan een begroting in evenwicht ter tafel.
De Raad van Bestuur wordt te gepasten tijde op de hoogte gehouden van de financiële stand van
zaken.
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Beleidsplantraject
De opmaak van een beleidsplan is een uitgelezen kans om alle stakeholders bij de toekomst van
OPENDOEK te betrekken. Het is het moment bij uitstek om op de organisatie in te zoomen en te
onderzoeken welke veranderingsprocessen moeten of kunnen worden ingeleid. Hoe kan OPENDOEK
in de toekomst inspelen op evoluties op het vlak van vrijetijdsbesteding, nieuwe kunst- en/of
verenigingsvormen en zelfs demografische veranderingen?
Onder impuls van de vorige directeur werd bij 4 verschillende consultancybureaus een offerte
opgevraagd. Bij de presentatie was heel duidelijk dat ze elk hun specifieke aanpak hadden.
ImproveMenT/TouchTime, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Master
Cultuurmanagement kreeg de opdracht in september 2015 maar ging pas echt van start in februari
2016 na de aanwerving van de nieuwe directeur Joke Quaghebeur.

Timing van het traject
Voorbereidende fase: intakegesprekken met alle stakeholders (directie, team, externen,
bestuursleden) (oktober ’15)
Planningsopmaak : bij aanwerving van de nieuwe directeur werd een nieuwe timing vooropgesteld
(februari ’16)
Bevraging van de leden in samenwerking met de universiteit Antwerpen (april ’16)
Eerste resultaten uit de bevraging voorgesteld aan personeel (juni ’16)
Bevraging van een mix van stakeholders (professionelen, DKO, werkveld, bestuursleden, politiek, …)
in 3 verschillende workshops (juni ’16)
Workshop voor personeel (juni ’16)
Workshop over de structuren binnen OPENDOEK met personeel en de Algemene vergadering
(augustus ’16)
2 workshops met een deel van het personeel (september ’16)
Tweedaagse met kerngroep vanuit het team om duidelijke doelstellingen te formuleren (oktober ’16)
Interne vergaderingen om stappenplan voor hervorming AV en RVB voor te bereiden (oktobernovember ’16)
Opstellen van het beleidsplan (november ’16)

10

Wordingsgeschiedenis van het beleidsplan met de resultaten van de
bevraging van het werkveld en de verschillende workshops
Voor dit beleidsplan riep OPENDOEK de hulp in van TouchTime, ImproveMenT en de Universiteit
Antwerpen in hoofde van Bruno Verbergt en Dirk De Corte, beiden docent Cultuurmanagement aan
de Economiefaculteit van de UA. Het beleidsplan is daardoor mee geïnspireerd en inhoudelijk
vormgegeven door grondig en representatief voorafgaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat,
tijdens de periode april-juni 2016, onder leiding van de UA werd gevoerd.
In een kwantitatief luik werd aan de hand van een online-enquête het “werkveld” bevraagd. Aan 837
amateurverenigingen werd via email een vragenlijst bezorgd met het verzoek om die via sociale
media te delen en, indien door de vereniging gewenst, door meerdere mensen te laten invullen. Het
was de bedoeling om een zo verfijnd mogelijke input vanuit “het veld” te verkrijgen. Op die manier
genereerden de oorspronkelijk 837 verzonden mails een response van 1.050 “valied” ingevulde
enquêtes. Er werden vanuit 581 verschillende verenigingen (69% van 837) antwoorden ontvangen
met een nagenoeg gelijke spreiding over de diverse regio’s. Gemiddeld werd de bevraging door 2,2
mensen per vereniging ingevuld. Uit de 1.050 respondenten werden de antwoorden van degenen
jonger dan 30 jaar (11% of 115) apart onderzocht en significante afwijkingen met degenen ouder dan
30 jaar helder gemaakt en geduid.
In de bevraging werd eerst gepeild naar de huidige perceptie (de “as is”) van de werking van
OPENDOEK. Niettemin lag het accent van de enquête duidelijk op het gewenste profiel (de “to be”)
van OPENDOEK: wat moet OPENDOEK méér en minder doen, welke look and feel moet de
organisatie krijgen en waar wil men dat OPENDOEK de strategische accenten legt?

De achterliggende methodiek van de bevraging was gebaseerd op het “Organisation Cultural
Assessment Instrument” (“OCAI”) van Cameron en Quinn. Dit model bekijkt een organisatie vanuit
twee dimensies: een interne versus een externe focus enerzijds, en een flexibele, pro-actieve
strategie tegenover een meer gestructureerde, meer receptieve aanpak anderzijds. Op die manier
verkrijgt men vier kwadranten, waarbij elk van deze kwadranten een hoge dan wel lage intensiteit
laat zien.
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De “gewenste” organisatie wordt aldus op zes verschillende terreinen gemeten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke algemene kenmerken wil men in de organisatie?
Welke soort leiderschap wil men zien?
Hoe moet het personeel functioneren?
Wat moet het bindmiddel van de organisatie zijn?
Welke strategische accenten moet de organisatie leggen?
Wat zijn de succesfactoren die de organisatie moet hanteren?

Dit meten gebeurt aan de hand van telkens vier stellingen waaronder door de respondenten telkens
100 punten moeten worden verdeeld. En dit dus over de zes hierboven beschreven terreinen. Op die
manier wordt duidelijk op welke van de zes terreinen men een interne dan wel externe focus wil, een
pro-actieve eerder dan een receptieve aanpak voorstaat.
De bevindingen uit dit kwantitatieve onderzoek werden meegenomen in 3 workshops waarin,
behalve de medewerkers van OPENDOEK, in totaal 26 verschillende mensen deelnamen. Deze
workshops vormden het kwalitatief luik van het onderzoek. De drie workshops bestonden telkens uit
vier “soorten” deelnemers. Een eerste groep bestond uit de medewerkers van OPENDOEK, een
tweede groep telde mensen uit de respectieve bestuursstructuren van OPENDOEK (Raad van Bestuur
en Algemene Vergadering), een derde groep mensen was actief in toneelkringen als bestuurder,
speler, regisseur, … En tot slot was er een vierde groep “buitenstaanders”: mensen uit het DKO, een
cultuurschepen, een directeur van een cultuurcentrum, hoofddramaturg van een stadstheater,
acteurs uit het professionele theater en andere professionele kunsten. Deze 4 groepen werden
“gemengd” zodat in alle 3 de workshops de 4 groepen telkens min of meer gelijk waren
vertegenwoordigd. De directie van OPENDOEK deed mee aan alle workshops.
Aan deze gemengde groepen werden vragen en stellingen voorgelegd, deels uit het kwantitatief
onderzoek, maar voor het grootste deel in een format die indirect tot een “klassieke” SWOT analyse
heeft geleid, waarbij de Sterktes en de Zwaktes enerzijds met de Kansen en de Bedreigingen
anderzijds in een confrontatiematrix werden gegoten. Dit geheel heeft mee de aanzet gegeven tot de
Strategische en Operationele keuzes in dit Beleidsplan. Vervolgens zijn deze keuzes vertaald in een
waardenmodel volgens de methodiek van Thomas Osterwalder.
Op die manier kwam uit het kwalitatieve en kwantitatieve vooronderzoek een totaal van 6 Sterktes, 9
Zwaktes, 7 Kansen en 7 Bedreigingen en 21 Vaststellingen die de basis hebben gevormd voor het
finale Beleidsplan.
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Conclusies
Huidige perceptie OPENDOEK van
In de online bevraging werd eerst gepeild naar de huidige perceptie van OPENDOEK.
Daarbij gaf liefst 78% aan dat de “algemene indruk” OPENDOEK positief tot heel positief is.
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Aan de andere kant doet 44% van de bevraagden hoogstens één keer per jaar een beroep op de
diensten van OPENDOEK. Daarbij valt op dat het meest op de diensten van de Theaterbib (d.m.v.
Ontleningen en Theaterrepertoire) een beroep wordt gedaan: 35% van de bevraagden geeft aan
meer dan één keer per jaar van deze dienst gebruik te maken.
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Gewenst profiel van OPENDOEK
Met betrekking tot het gewenste profiel van OPENDOEK kwam uit de bevraging naar voren dat “het
veld” OPENDOEK wil zien als een ondersteunende organisatie, waar met name de creatieve,
verbindende component vooral door de jongeren (de min-30 jarigen) sterkt wordt geaccentueerd.
Zowel “oud” als “jong” wil een “pro-actieve” eerder dan een “intern gefocuste” organisatie, hetgeen
OPENDOEK in de Strategische Doelstelling 1 (“Inspireren”) en de daaraan gekoppelde operationele
doelstellingen wil vatten.
De leden hebben een duidelijke voorkeur voor een service-gerichte organisatie, waarbij
Dienstverlening en Ondersteuning als belangrijke succesfactoren worden aangeduid (SD1 – OD 1.3. –
p.31). De vraag naar hoogkwalitatieve service is heel prominent (horizontale doelstelling
‘professioneel’). Jongeren leggen dan weer, meer dan ouderen, de nadruk op activiteiten en
evenementen als verbindende activiteit (SD1 - OD 1.1. en 1.2. – p.22-29). De waardering voor
OPENDOEK omwille van zijn “dienstverlenende” capaciteiten wordt door 30% van de jongere, 36%
van de oudere als prominent gemarkeerd. Ook Opleidingen scoren hoog in de prioriteiten lijst (26%
bij zowel ouderen als jongeren) (linker tekening hieronder). Ondersteuning en een rijk aanbod aan
opleidingen en cursussen (rechter tekening hieronder) zijn bij jong (32%) en oud (35%) een dominant
aandachtspunt (SD1 – OD 1.3. – p.31).
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Uit de bevraging naar de huidige perceptie van
OPENDOEK bleek al dat de bibliotheek als belangrijk
en positief wordt ervaren, iets minder door de
jongeren (28%) dan door de ouderen (33%). De
verklaring voor dit verschil ligt mogelijk in de digitale
toegankelijkheid van de bibliotheek. Binnen SD1 –
OD 1.4. besteedt OPENDOEK hier dan ook aandacht
aan.
Het “lobby-aspect” wordt door de jongeren (27%)
belangrijker dan de ouderen (25%) ingeschat (SD3 –
OD 3.1. – p.40).
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De vraag om als Promotor voor het Amateurtheater op te treden, komt duidelijk naar voren als er
naar de gewenste strategische accenten gepeild wordt (vandaar de derde Strategische Doelstelling:
het Draagvlak Verbreden). Als er wordt gevraagd naar wat de leden als bindmiddel willen ervaren,
scoren Opleidingen bij jong (32%) en oud (37%) opvallend dominant.
Tijdens de workshops kwam heel nadrukkelijk de vraag naar voor naar vernieuwing, verjonging en de
aandacht voor creativiteit en innovatie. Heel vaak kwam uit de kwalitatieve bevraging het huidige
“oude” imago van OPENDOEK naar voren en de perceptie van een behoudsgezinde, “oude” cultuur
(SD3 – OD 3.4. – p.45). Onder andere dit heeft er toe geleid om Creativiteit en innovatie als Tweede
Strategische Doelstelling te formuleren. Belangrijk daarbij was ook de vaststelling uit het
Participatieonderzoek van John Lievens (UGent) e.a. dat meer en meer mensen aangeven buiten het
“reguliere” circuit van verenigingen aan amateurtoneel doen. OPENDOEK ziet het, via SD2 - OD 2.1.
als haar taak daarop in te spelen.
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Uit de workshops kwamen voorts maatschappelijke uitdagingen naar voor als belangrijke
aandachtspunten, net als “grensoverschrijdende” (artistieke) genres en “hybride” kunstvormen (SD2
– OD 2.2. en 2.3. – p.38). Daarbij is er nog de algemene vaststelling dat kwaliteit in al zijn vormen
(zowel in de dienstverlening van OPENDOEK, als in de artistieke output die wordt geleverd door de
leden amateurspelers en verenigingen)(SD1 – OD 1.5. – p.35) een belangrijke zorg is. Dit heeft
OPENDOEK er toe gebracht om dit als horizontale doelstelling in het beleidsplan op te nemen.
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Horizontale doelstellingen
In het beleidsplan stelt OPENDOEK 3 strategische en 16 operationele doelstellingen voorop. De
koepelorganisatie verbindt zich ertoe om doorheen de hele werking met 4 horizontale doelstellingen
rekening te houden: inclusief, divers, duurzaam en professioneel. Die horizontale doelstellingen
vormen een werkhouding, een attitude, een identiteit die OPENDOEK wil meenemen in al haar
daden en die dus ook horizontaal liggen over alle strategische en operationele doelstellingen heen. Je
zou ze de ‘waarden’ van OPENDOEK kunnen noemen.
Onder het hoofdstuk resultaatsverbintenissen toont een doelstellingenmatrix hoe OPENDOEK haar
operationele doelstellingen heeft afgetoetst aan deze horizontale doelstellingen.

Inclusief

OPENDOEK staat open voor alle doelgroepen, alle bevolkingsgroepen en alle disciplines.

Bevolkingsgroepen
Dit ‘openstaan voor’ is geen passieve ingesteldheid, maar een actieve houding. Het impliceert dat
OPENDOEK ervoor zorgt dat alle (bevolkings)groepen daadwerkelijk kunnen deelnemen.
Binnen deze filosofie is het bijvoorbeeld de bedoeling om jongeren (13 t.e.m. 25 jaar) niet langer als
aparte nichegroep te behandelen. Daarom zal bij iedere activiteit die OPENDOEK plant, worden
nagegaan of deze activiteit ook aantrekkelijk is voor jongeren en zonodig stappen ondernemen opdat
ze zich zouden aangesproken voelen.
We leven in een superdiverse samenleving. OPENDOEK spreekt zowel laaggeschoolden aan, als
mensen in armoede, personen met een beperking of inwoners van een andere origine. Onze
organisatie ondernam al sporadisch initiatief om die doelgroepen te bereiken (cf. Mia maakt scène),
maar wil in de komende beleidsperiode alle activiteiten aan de diverse doelgroepen aftoetsen.
Inclusief betekent bovendien dat OPENDOEK een thuis wil zijn voor iedereen met een passie voor
theater. Nieuwkomers, holebi’s, mensen met een fysieke of mentale beperking, genderdiversiteit, ...
en ga zo maar door. OPENDOEK zet in op de sterktes en talenten van amateurkunstenaars met
diverse achtergrond, want verschillende achtergronden en ervaringen bieden een frisse kijk en
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nieuwe input. Aan inclusie werken is een meerwaarde voor ons allemaal, niet alleen voor een
specifieke doelgroep. Elk concept of project moet worden afgetoetst aan de toegankelijkheid voor
iedereen die wil participeren. Belangrijke uitgangspunten voor OPENDOEK hierin zijn meertaligheid
en laagdrempelige financiële bijdrage. OPENDOEK zal in haar initiatieven ook afwisselend extra focus
leggen op een specifieke kansengroep (zie diversiteit – p.20).

Communicatie
Ook in de communicatie werkt OPENDOEK voortaan inclusief. Behalve de intentie om de website in
een eenvoudige taal te hanteren en die in verschillende talen aan te bieden (naast Nederlands ook
Engels en Frans), wordt de informatie voor alle doelgroepen op één website gebundeld. Daar waar er
voorheen voor elke deelwerking een aparte website was, worden die nu geïntegreerd in een nieuwe
website (deadline online eind februari 2017).

Theaterdisciplines
De inclusieve houding van OPENDOEK vertaalt zich voorts in het openstaan voor alle vormen van
podiumkunst en performance.
In het verleden zijn verscheidene deelwerkingen opgericht die zich ontwikkelden als zelfstandige
eilandjes binnen de structuur van OPENDOEK. Hierdoor kon niet voldoende ingezet worden op de
verscheidenheid van het theaterlandschap en ging te veel aandacht naar enkele individuele
disciplines. OPENDOEK zal die individuele deelwerkingen nu opheffen en in plaats daarvan een
artistieke adviescommissie oprichten waarin uit elke discipline een vertegenwoordiging zetelt. Via
deze commissie kan OPENDOEK nog beter inspelen op de noden van het theaterlandschap en de
dialoog promoten om hybride kunstvormen meer toe te laten in de organisatie. Vanaf nu wordt
OPENDOEK een organisatie die elke vorm van theater een thuis biedt. OPENDOEK gaat bovendien
actief op zoek naar nieuwe vormen van podiumkunst. Theater is al lang geen vastomlijnde kunstvorm
meer. Een theatervoorstelling is steeds meer een kruisbestuiving tussen teksttheater, improvisatie,
beweging, videokunst, muziek, poëzie, audio en andere expressievormen.
Ook de werkmodellen waarmee makers tot een productie komen, veranderen. Lang niet alles
gebeurt nog binnen een vereniging of een vast gezelschap. Steeds vaker duiken tijdelijke
samenwerkingsverbanden of individuele projecten op. Wat trouwens ook blijkt uit de
Participatiesurvey 2014 van John Lievens van de UGent.
OPENDOEK staat er voor open om ook deze modellen te ondersteunen. In die zin is alles wat in dit
beleidsplan staat beschreven voor groepen evengoed van toepassing op de individuele
theatermaker.

Divers
Diversiteit gaat nog een stapje verder dan inclusie. Voor OPENDOEK
volstaat het niet om voor iedereen open te staan. Als organisatie wil
OPENDOEK ook gericht focussen op de diverse doelgroepen én de
nodige stappen zetten om in te gaan op de specifieke noden van die
doelgroep. In die zin is diversiteit een toetssteen om na te gaan of
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OPENDOEK doorheen de werking een adequaat doelgroepenbeleid voert.
Verjonging is daarin een sleutelwoord. OPENDOEK wil actief meer mensen van jonger dan 40 jaar
structureel integreren in haar werking en dit op zoveel mogelijk niveaus: Raad van Bestuur,
Algemene Vergadering, regio-medewerkers, vrijwilligers, enz.
OPENDOEK richt zich in de komende beleidsperiode specifiek naar een aantal doelgroepen.

Jongeren
OPENDOEK heeft met Plankton al meer dan 6 jaar ervaring in een specifieke jongerenwerking. Die
focuste zich vooral op een ‘merk’ waar theaterjongeren zich door aangesproken voelen, met
berichtgeving voor én door jongeren zelf. OPENDOEK wil nog sterker inzetten op die
jongerenwerking, waarbij het telkens moet duidelijk blijven dat de jongerenwerking deel is van
OPENDOEK.
Om dat laatste te bewerkstelligen, zal Plankton in de komende beleidsperiode een naams- en
huisstijlwijziging ondergaan. Brainstorm met enkele jongeren begin december 2016 heeft alvast
geleid tot de nieuwe naam ‘Jong Doek’ die in de loop van 2017 wordt gelanceerd.
OPENDOEK werkt onder meer aan een methodiek om ieder jaar, naast de jaarlijkse bezoeken van
regionale contactpersonen, een tiental jongerengroepen op een intensere manier te bezoeken. Er
wordt binnen dat bezoek gepeild naar hun ambitie, het kader waarin ze werken (vb. eigen zaal), wat
ze nog nodig hebben als groep, de problemen die ze tegen komen, de manier waarop ze werken, e.d.
OPENDOEK wil zoveel mogelijk jongeren stimuleren om theater te blijven spelen en maken en
ontwikkelt daarbij een adequate aanpak. Voor dit soort groepen is een praatje na een voorstelling
wellicht niet de juiste manier om input te krijgen. Het is de bedoeling om de volledige groep bij een
bevraging te betrekken. Daarvoor zetten we bekwame vrijwilligers en personeel in. De methodiek
wordt nog samen met enkele jongeren uitgewerkt.
OPENDOEK laat ruimte voor vragen en ideeën vanuit de jongeren zelf. OPENDOEK houdt de vinger
aan de pols door een vast groepje jongeren aan zich te verbinden. Zij kunnen mee projecten
uitdenken en communicatie-acties en inhoudelijke thema’s uitdiepen. OPENDOEK bewaart de
supervisie over deze groep jongeren en ideeën. Daarnaast werkt OPENDOEK samen met
verschillende partners (cross-sectorale samenwerking) om de jongerenwerking verder invulling te
geven door voor bepaalde projecten samen te werken.

Minderheidsgroepen
OPENDOEK wil erover waken dat bij de events die we organiseren zoveel mogelijk drempels om te
participeren worden weggenomen. Zo wil OPENDOEK bijvoorbeeld onderzoeken of de locaties
toegankelijk zijn voor lichamelijk mindervaliden, kan er bij voorstellingen een gebarentolk of
audiodescriptie worden voorzien, wordt gewerkt aan verlaagde tarieven voor mensen in armoede,
kan er gedacht worden over een buddysysteem voor anderstaligen die Nederlands onder de knie
willen krijgen …
Sinds april 2016 werkt OPENDOEK samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie, waardoor kansarmen
en personen met beperkte financiële middelen, toch aan alle activiteiten kunnen deelnemen tegen
een sterk verminderde prijs. OPENDOEK investeert hierin de helft van de deelname- of ticketprijs, het
Fonds betaalt 30% en de deelnemer 20%. Het aanbod met zowel vormingsactiviteiten als tickets voor
voorstellingen wil OPENDOEK in de komende beleidsperiode uitbreiden.
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Elk jaar wordt gewerkt met een andere kansengroep die extra aandacht verdient. Naast de gewone
werkingsmiddelen worden hier via het participatiedecreet extra middelen gevraagd om nog meer op
die doelgroepen te kunnen inzetten. Afhankelijk van het project kan dit een eenjarig of driejarig
traject zijn. In de komende beleidsperiode wordt ingezet op volgende kansengroepen: ouderen,
nieuwkomers en mensen met een mentale beperking.

Etnisch-culturele diversiteit
Samen met het Forum voor Amateurkunsten en de andere AK’s wordt een traject rond etnischculturele diversiteit opgestart om via een uitgestippeld groeipad, gespreid in tijd en op maat van de
achterban en discipline, met het oog op verhoogde participatie van nieuwkomers en/of personen
van niet-Westerse afkomst.

Theaterdisciplines
Naast projecten voor bevolkingsgroepen ontwikkelt OPENDOEK ook initiatieven voor specifieke
theaterdisciplines. Vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld worden aangespoord om deel te nemen aan
een project rond vertelkunst door hun eigen levensverhaal te vertellen (twee vliegen in 1 klap);
figurentheater krijgt de nodige aandacht door het onderzoek naar hoe dramastudenten aan te
sporen om deze kunstvorm te ontdekken, of hoe figurentheater in het DKO of in hogescholen kan
worden ingeleid. Musical, een discipline die bij het kunstendecreet met enige argwaan en misprijzen
wordt behandeld, krijgt binnen OPENDOEK evenzeer een evenwaardige plaats.

Duurzaam
OPENDOEK wil een inhaalbeweging maken op het vlak van duurzaamheid, op verschillende echelons.
Duurzaamheid betekent werken op een manier die niet vluchtig of oppervlakkig is. OPENDOEK wil
daarom inzetten op kwaliteit op verschillende vlakken.
Zo wil OPENDOEK een duurzame relatie opbouwen met haar medewerkers (personeel, vrijwilligers,
freelancers). Daarbij gaat niet alleen aandacht naar de professionele kwaliteiten en inhoudelijke
krachten van eenieder, maar wordt ook gekeken naar ieders welbevinden bij het uitoefenen van
zijn/haar functie. Een medewerker die zich goed voelt bij wat hij doet, is gemotiveerd, zal geneigd
zijn om initiatief te nemen en levert op die manier ook weer een duurzaam rendement voor de
opdrachtgever: OPENDOEK.
De succesfactoren bij geplande projecten worden benoemd en
kenbaar gemaakt aan de overheid, aanverwante sectoren en niet
het minst aan de eigen sector via een leerplatform ‘good
practices’. Publicaties, onderzoeken, webinars, enz. zorgen voor
het voortbestaan en de duurzaamheid van elke specifieke actie
binnen OPENDOEK.
Bij duurzaamheid hoort ook een belangrijk ecologisch aspect.
OPENDOEK is lid van Greentrack Antwerpen, een initiatief waarbij
de cultuursector samen op zoek gaat naar structurele manieren
om schoner te werken. Greentrack inspireert de organisaties op
overlegmomenten over hoe om te gaan met duurzame aankopen,
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communicatie, bankieren, ecologisch poetsen, enz. Zo wordt OPENDOEK op de juiste “track”
gehouden.

Professioneel

OPENDOEK wil nog meer dan vroeger een kennis- en expertisecentrum zijn op het vlak van theater
en alles wat daarbij komt kijken. Tegelijk wil OPENDOEK als organisatie ook professionalisme
uitstralen, in de uitwerking van de activiteiten, in de omgang met klanten en partners, enz.
Als koepelorganisatie voor amateurtheater is het de taak van OPENDOEK om theaterliefhebbers op
een professionele manier te ondersteunen. Belangrijk is zeker het team dat de nodige kennis in huis
moet hebben, maar evenzeer de informatiedoorstroom naar de vrijwilligers die op hun beurt het
werkveld moeten inlichten. Een goede communicatie is hier dus primordiaal. Het centraal
secretariaat neemt deze opdracht ter harte en stelt alles in het werk om als voorbeeldfunctie voor de
sector te fungeren.
Wanneer OPENDOEK niet de nodige knowhow in huis heeft, hanteert het huis de filosofie om de
dienstverlening aan experten over te laten en worden de klanten naar de juiste partner
doorverwezen of gaat de organisatie zelf bij die partner te rade om hun dienstverlening uit te
breiden.
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Strategische en operationele doelstellingen
In dit beleidsplan stelt OPENDOEK 3 strategische doelstellingen voorop. In tegenstelling tot de
tweede en de derde zijn er aan de eerste al heel wat acties gekoppeld. Onder de eerste strategische
doelstelling valt de verderzetting van de basiswerking met wat andere accenten, terwijl onder de
andere twee eerder de innovatie, de verbreding en het onderzoek (ontwikkelingsfonds) te vinden
zijn.

Strategische doelstelling 1: OPENDOEK inspireert het amateurtheaterveld en
zet het aan tot het verleggen van de eigen grenzen

Operationele doelstelling 1.1.: OPENDOEK initieert ontmoetingen
Theater brengt mensen bij elkaar en in gesprek. Theater is
ontmoeten, ook al leven we steeds meer in een
maatschappij waarin het individu primeert en waarin
‘ontmoetingen’ en ‘samen beleven’ een nieuwe invulling
krijgen. Ontmoeten is niet alleen een kernwoord in de
missie en visie van OPENDOEK, het vormt ook een
uitgangspunt voor de activiteiten: het beleven van het
moment samen met anderen, ook met mensen die we
nog niet kennen, op dialoog en op de verdwijnende grens
tussen de spelers en publiek, om de afstand tussen
theaterkunst en publiek te verkleinen.
De motieven van ontmoetingen zijn heel uiteenlopend, maar daarom niet minder belangrijk. Dit kan
gaan van persoonlijke motieven als plezier, iets beleven, ontdekken, grenzen verleggen als van
sociale motieven zoals groepsvorming, contacten onderhouden, anderen willen ontmoeten. Voor
anderen spelen dan weer professionele motieven een rol: professionele contacten aanknopen,
informatie inwinnen, nieuwe samenwerkingen aangaan ...
In veel gevallen is het een combinatie van motieven. OPENDOEK stelt zich als doel deze motieven in
haar werking voor ogen te houden en hierop in te spelen.
Ontmoetingen tussen theatermakers en -liefhebbers, over alle genres en categorieën heen zijn
tevens cruciaal om nieuwe ideeën op te doen, om geïnspireerd te raken en dus om niet vastgeroest
te geraken in een routine of in een soort van eigen gelijk.
OPENDOEK wil kansen grijpen om op zoveel mogelijk manieren ontmoetingen te kunnen
organiseren. Hieronder enkele specifieke acties:
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Actie 1: OPENDOEK legt linken tussen professioneel, semiprofessioneel en amateurtheater
Door professionele makers en spelers te koppelen aan amateurkunstenaars creëert OPENDOEK
interessante ontmoetingen die de kwaliteit en inventiviteit in beide delen van de sector kunnen
bevorderen. Het gaat om een inspiratie of een verdieping die werkt in beide richtingen.
Door samen te werken met (semi-)professionele theatermakers ondersteunt OPENDOEK het
liefhebbersveld door een enorme inhoudelijke meerwaarde te creëren. Concreet gaat het dan over
het genereren van meer knowhow en deskundigheid (dramaturgie, spel, licht en geluid, vormgeving
…), het realiseren van integrale kwaliteitszorg, het bereiken van andere doelgroepen of meer
deelnemers, het verbeteren van het imago van amateurtheater en niet het minst het garanderen van
voortdurende vernieuwingen in de ondersteuning van het amateurtheater.
OPENDOEK gaat intensieve samenwerkingen aan met professionele organisaties om in eerste
instantie de artistieke inspiratie te voeden, maar zeker ook om organisatorisch professionalisme te
installeren bij onze amateurkunstenaars. Via deze samenwerkingen ontwikkelen zij een netwerk,
krijgen ze inkijk in het artistiek proces en het productieproces van professionelen en werkt
OPENDOEK aan de spreiding en het promoten van amateurtheater in het algemeen. Belangrijke
partners daarbij zijn de drie stadstheaters van Vlaanderen en Brussel (Toneelhuis, KVS en NTGent).
Met deze ‘open huizen’ wil OPENDOEK initiatieven organiseren die amateurkunstenaars betrekken in
hun algemene werking. In het verleden werkte de organisatie onder andere aan het initiatief
‘amateurTONEELhuis’. Dit initiatief was zeer succesvol maar is intussen aan vernieuwing toe. Samen
met de stadsgezelschappen gaat OPENDOEK nu aan de slag om nieuwe vormen te creëren waarin
vorming centraal staat. De amateurkunstenaars worden opgeleid om professionalisme in hun
organisatie te injecteren.
Daarnaast ontwikkelt OPENDOEK projecten met professionele gezelschappen en makers die de
theaterliefhebbers naar een hoger niveau tillen. Deze projecten resulteren in voorstellingen die
onder meer tijdens de festivals van OPENDOEK worden gespeeld. In samenspraak met de partner(s)
in kwestie wordt in een volgende fase een mogelijke herneming onderzocht. Een project als ‘Miserie’
(de openingsvoorstelling van het Landjuweelfestival 2016, onder begeleiding van Abattoir Fermé en
met deelname van Mechelse amateurgezelschappen) toont aan hoe inspirerend, uitdagend en
vernieuwend zoiets werkt voor onze amateurkunstenaars.
Tenslotte werkt OPENDOEK op basis van de herverdeling van onze regio’s een netwerk uit met
steden en hun respectieve cultuurcentra en theaters over heel Vlaanderen en Brussel. Elk van de 15
regio’s heeft binnen zijn grenzen een stad die belangrijk kan zijn voor de spreiding en promotie van
amateurtheater. Deze steden worden ingezet als gaststad voor het Landjuweelfestival (Mechelen
2016, Oostende 2017, Genk 2018…). Tegelijk bouwt OPENDOEK een netwerk uit met de culturele
centra en theaters in die steden, waardoor op termijn amateurvoorstellingen in de reguliere
programmatie worden opgenomen. Deze steden worden als het ware ambassadeurs, ondersteunen
het amateurtoneel, geloven in de kwaliteit die het amateurtoneel in Vlaanderen te bieden heeft door
die meteen ook uit te dragen.
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Actie 2: OPENDOEK stimuleert theaterliefhebbers om deel te nemen aan regionale, nationale en
internationale festivals
Festivals zijn bij uitstek gelegenheden waar theaterliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en
inspireren.
Regionaal
Naast het gekende Landjuweelfestival en het locatietheaterfestival Spots op West, de twee grote
evenementen van OPENDOEK, worden er her en der in het Vlaamse land festivals georganiseerd,
gestuurd door de regio’s, al dan niet met een discipline specifieke insteek (Toekoerfestival in Limburg
(vertelkunst), straattheaterfestival in Oost-Vlaanderen, …). Deelname aan dergelijke festivals
impliceert het nastreven van enige artistieke kwaliteit van de producties, waardoor
theaterliefhebbers en –gezelschappen de stap zetten naar OPENDOEK om zo de juiste coaching te
krijgen.
Tijdens die ontmoetingen ontstaan er nieuwe samenwerkingen tussen gezelschappen, worden
uitnodigingen uitgewisseld naar andere festivals en worden spelers en makers geïnspireerd door
andere theatervormen.
Nationaal
Wat het Landjuweelfestival betreft: dat festival wil lokale verenigingen en actoren van de stad actief
betrekken bij de voorbereiding en organisatie van het festival. Zo wordt er samengewerkt met de
vele amateurgezelschappen die een stad rijk is. Het is daarbij de bedoeling om die groepen actief te
betrekken bij zoveel mogelijk facetten van het festival, van openingsvoorstelling tot
(rand)programmatie en –animatie. De amateurgezelschappen van de gaststad participeren en
worden het gezicht van het festival. De amateur staat centraal en krijgt de nodige inbreng. Om een
echte impact op de samenleving te krijgen, wil OPENDOEK voor alle ideeën openstaan en ze in de
mate van het mogelijke ook gezamenlijk uitvoeren.
Internationaal
OPENDOEK erkent ook het belang van
internationale samenwerking en stimuleert
groepen deel te nemen aan internationale
ontmoetingen.
Zo is OPENDOEK al jaren actief lid, mede door het
voorzitterschap van Rob Van Genechten (erevoorzitter
OPENDOEK)
van
AITA/IATA
(wereldorganisatie voor amateurtheater) en
engageert het zich ook in het EDERED-programma.
Regelmatig worden gezelschappen op buitenlandse festivals uitgenodigd om daar Vlaanderen te
vertegenwoordigen (2016: Sint-Rembert in Japan en Karakter Collectief en Het Theaterlab in
Nederland, 2017: Collectief Verloren in Monaco, …). Wekelijks zijn er oproepen voor deelname aan
dergelijke festivals. Maar zulke uitstappen zijn voor de amateurgezelschappen niet altijd haalbaar.
OPENDOEK spoort de gezelschappen aan, maar beseft wel dat dit voor de groepen een hele
onderneming is. Daarom gaat OPENDOEK op zoek naar andere manieren om een internationale
werking op te zetten, weliswaar zonder deze afvaardigingen af te bouwen.
In de volgende beleidsperiode wil OPENDOEK met meerdere Europese partners nieuwe projecten
aangaan.
24

Binnen deze internationale ontmoeting erkent OPENDOEK het belang van culturele diversiteit en
uitwisseling en interculturele dialoog, de bevordering van de eigen creativiteit en het verbreden van
de eigen kennis, de instandhouding van het culturele erfgoed, het stimuleren van het culturele
bewustzijn en communicatie, alsook het presenteren van talent van eigen bodem in het buitenland.
Voorbeelden van concrete acties:
Theaterwelten: een tweejaarlijks internationaal festival in Rudolstadt, georganiseerd door de Bund
Deutscher Amateurtheater. Het festival nodigt uit ieder werelddeel een amateurgroep uit die een
week wordt ondergedompeld in voorstellingen, workshops, panels, ... zodat die groepen elkaars
specifieke manier van theater maken leren kennen. Behalve de deelname aan een tweedaagse
workshop presenteren de groepen uit die 6 uithoeken van de wereld elk een eigen voorstelling. In
2017 vaardigt OPENDOEK een Vlaamse groep af voor dat festival in Duitsland en nodigt OPENDOEK
een paar buitenlandse deelnemers van dit festival uit naar de 15de editie van Spots op West.
Daarbovenop zijn er onderhandelingen gaande om in 2018 samen met partners uit Duitsland,
Denemarken en Zuid-Tirol een internationaal congres te organiseren in Brussel met als thema
seniorentheater. Hiervoor worden Europese middelen aangevraagd.

Actie 3: OPENDOEK ontwikkelt een structurele samenwerking met DKO (in, uit- en doorstroom),
hogescholen en universiteiten
Kunstonderwijs
Vorming via coaching en cursussen zijn een belangrijk onderdeel in het permanent stimuleren van
artistieke kwaliteit.
Binnen het aanbod aan theatervormingen ziet OPENDOEK enkele evidente samenwerkingspartners
binnen het onderwijsveld (cross-sectorale samenwerking): binnen het dagonderwijs, het
kunstsecundair onderwijs (KSO) en het hoger kunstonderwijs (kunsthogescholen en
masteropleidingen in de kunsten aan universiteiten en conservatoria). Binnen de vrije tijd is dat het
deeltijds kunstonderwijs (DKO).
OPENDOEK werkt aan een toenadering tot het DKO en het secundair en hoger kunstonderwijs, vanuit
de overtuiging dat de kunstonderwijssector en de amateurkunstensector elkaar kunnen aanvullen en
versterken.
Het kunstonderwijs en OPENDOEK vertonen veel gelijkenissen. Zowel OPENDOEK als het
kunstonderwijs:
- maken gebruik van professionele theatermakers voor hun lessen (vaak zelfs dezelfde);
- streven in hun vorming naar kwaliteit, innovatie, creativiteit en vakmanschap met voldoende
oog voor de diversiteit en eigenheid van iedere (potentiële) theatermaker;
- zijn sterk ingebed op lokaal vlak en bepalen voor een groot deel het lokale culturele leven
(vooral zo bij het deeltijds kunstonderwijs);
- willen laagdrempelig en toegankelijk zijn;
- willen kunst inzetten om te streven naar een duurzame en verbindende samenleving;
- willen een mentorrol opnemen voor jong talent en hen laten begeleiden naar het
professionele circuit.
OPENDOEK en het (deeltijds) kunstonderwijs kunnen elkaar versterken op verschillende gebieden:
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-

-

Het DKO focust zich veelal op langlopende cursussen om een kunstdiscipline (drama/theater)
onder de knie te krijgen. Het secundair en hoger kunstonderwijs doet dat al helemaal.
OPENDOEK zou daarbij kunnen aanvullen door kortdurende, concrete workshops te houden
rond een bepaald theaterthema (vb. het inzetten van virtual reality in het theater) of een
afgebakende materie (vb. theatertechniek);
Samenwerken aan evenementen en voorstellingen op lokaal gebied (zowel georganiseerd als
projectmatig als individueel);
Knowhow delen met elkaar;
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 95% van de DKO-leerlingen geen vervolgopleiding beogen
in het hoger kunstonderwijs. OPENDOEK wil er zijn voor hen die graag na of tijdens hun
opleiding theater willen blijven maken in de vrije tijd. Net dat is ook binnen het DKO de
belangrijkste maatschappelijke finaliteit van de dramaopleiding. Daarnaast zal OPENDOEK
theatermakers uit het amateurcircuit laten doorstromen naar het DKO en het secundair en
hoger kunstonderwijs.

Beroepskwalificatie
OPENDOEK heeft het proces ondersteund bij het opstellen van de beroepskwalificatieprofielen voor
de aan het theater gerelateerde opleidingen en beroepen. In 2017 worden de oefeningen van het
professionele en het amateurveld samengevoegd. Daarbij wordt doorstroming van theatermakers
binnen de professionele- en de amateursector meer dan eens een evidentie.

Scholen algemeen (niet kunstgericht)
Behalve met opleidingen in de kunsten, ziet OPENDOEK ook samenwerkingsmogelijkheden met
andere opleidingen. Zo doet OPENDOEK jaarlijks een beroep op stagiairs uit (sociaal-)culturele of
creatieve/marketinggerichte opleidingen en begeleidt OPENDOEK graag (master)studenten bij
thesissen over onderwerpen die het amateurtheaterveld aanbelangen. In 2017 worden bijvoorbeeld
in samenwerking met de Masteropleiding Cultuurmanagement van de Economiefaculteit van de
Universiteit Antwerpen twee onderzoeken verricht op vraag van OPENDOEK. Het eerste onderzoek
spitst zich toe op nieuwe verenigingsvormen en hoe OPENDOEK daar als organisatie op kan inspelen.
Het tweede is een marktonderzoek naar prijszetting en betalingsbereidheid bij/voor
(amateur)theatervoorstellingen.

Actie 4: OPENDOEK zet structurele samenwerkingen rond vorming op met andere partners
OPENDOEK is niet de enige organisatie met een uitgebreid vormingsaanbod. Naast het reguliere
aanbod van DKO bieden ook de collega-organisaties binnen de amateurkunsten, STEPP, Wisper, de
cultuurcentra, Vormingplus, enz. cursussen aan. Het zijn allen relevante partners om mee samen te
werken en zo ieders (vormings)aanbod te verrijken.
Door krachten te bundelen speelt OPENDOEK in op de tendens van hybriditeit binnen de kunsten,
verbreedt de organisatie haar doelpubliek, beperkt de investeringen en bouwt een inspirerend
netwerk. De OPENDOEK-leden genieten daarbij ook nog eens van interessante kortingen.
Verschillende samenwerkingsverbanden (met o.a. Zinnema, STEPP, Wisper en Danspunt) zijn in 2016
al opgezet. Met succes, want hieruit vloeien voor de komende beleidsperiode structurele
samenwerkingen voort.

26

Actie 5: OPENDOEK pikt in op maatschappelijke tendensen en geeft in haar werking een
weerspiegeling van de maatschappij
Steeds meer steden evolueren naar ‘majorityminority cities’ waarin de meerderheid van de
bewoners bestaat uit een brede waaier aan
minderheden. Die toenemende diversiteit vertaalt
zich in de aanwezigheid van meer nationaliteiten,
meer talen, een groeiende religieuze diversiteit,
diversiteit in migratiemotieven, in verblijfsstatuten, in
sociaal-economische posities en diversiteit in en tussen gemeenschappen. Deze nieuwe realiteit van
‘superdiversiteit’ kan uitgroeien tot verdere polarisatie, maar OPENDOEK is ervan overtuigd dat ze de
maatschappij juist kan versterken. De idee dat we een gemeenschappelijke identiteit met gedeelde
waarden en normen moeten hebben, staat op zijn minst ter discussie. OPENDOEK zet in op de
veelzijdigheid van onze samenleving en probeert een zo divers mogelijk spectrum te bedienen en te
tonen. Maar bovenal is de inclusieve aanpak die OPENDOEK hanteert noodzakelijk om de
verschillende bevolkingsgroepen te tonen welke meerwaarde onze verschillen inhouden.
Het belang dat OPENDOEK hecht aan inclusief en divers werken, komt hier bij uitstek tot uiting:
-

-

-

Zoals er aandacht is voor inclusief onderwijs, aanvaardt ook OPENDOEK verscheidenheid en
gelijkwaardigheid in de maatschappij door inclusie. Concreet werken nu al in de Theaterbib
vrijwilligers mee die kampen met cognitieve of psychologische stoornissen.
Samenwerking met het Fonds Vrijetijdsparticipatie, waardoor personen met beperkte
financiële middelen tegen democratische prijzen kunnen deelnemen aan alle activiteiten:
aansluiting als lid en/of groep, deelname aan vorming en festivals. Hierbij investeert
OPENDOEK 50% van het te betalen bedrag.
Ook in haar vrijwilligerswerking wil OPENDOEK meer inzetten op de integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen, kansengroepen en minderheden.
Door zelf als organisatie een zo divers mogelijk spectrum te willen bedienen en tonen, wordt
OPENDOEK herkenbaarder voor deze doelgroepen, die door het aanbod meer aangesproken
worden. Zo bouwt OPENDOEK mee aan een maatschappij die plaats biedt voor iedereen. Het
is een win-win samenwerking: OPENDOEK maakt haar aanbod toegankelijker voor een divers
publiek en spreekt nieuwe doelgroepen aan; de vrijwilligers bouwen relaties op, krijgen meer
zelfvertrouwen, ontwikkelen vaardigheden, anderstaligen krijgen de kans om Nederlands te
oefenen etc.

Gezien OPENDOEK heel vaak een beroep doet op vrijwilligers en de definitie van de vrijwilliger in de
huidige maatschappij niet meer dezelfde is als 16 jaar geleden, is ze genoodzaakt hier de
maatschappelijke tendensen te volgen.
OPENDOEK onderzoekt graag hoe in te spelen op een veranderend vrijwilligersengagement. Een
vrijwilliger verbindt zich tenslotte niet meer per definitie voor jaren intens aan een organisatie, maar
wil ook graag een losse/taakgerichte relatie kunnen aangaan (al dan niet met verschillende
organisaties).
Hoe kan OPENDOEK ervoor zorgen dat vrijwilligers zich willen engageren in het grote aanbod aan
non-profit organisaties die ondersteuning kunnen gebruiken?
OPENDOEK is zich bewust van de inhoudelijke en intermenselijke drijfveren van (potentiële)
vrijwilligers. Die drijfveren kunnen voor iedere individuele vrijwilliger in de organisatie anders liggen.
De ene wil bijvoorbeeld zijn cv opwaarderen met ervaring in de culturele sector, een ander wil
inhoudelijk bijleren en meedenken, terwijl een derde op zoek is naar menselijk contact of zich
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deelgenoot wil voelen van een bepaald evenement als Spots op West. Meestal speelt een combinatie
van dergelijke motivaties.
Daarnaast beseft OPENDOEK dat het vrijwilligersbeleid het moet toelaten om in te spelen op de
levensloop van de vrijwilligers. Dat maakt dat OPENDOEK zich wil en zal ontpoppen tot een flexibele,
gedragen organisatie, waarbij niet het systeem centraal staat, maar wel de mens. Door bewust te zijn
van de ‘betrokkenheidscirkels’ binnen het vrijwilligerswerk en de wensen van iedere vrijwilliger
creëert OPENDOEK ruimte voor de ‘nieuwe’ vrijwilliger: een die vrijwilligerswerk kan/wil verrichten in
een aangename en positieve context.

Actie 6: OPENDOEK organiseert praatcafés, festivals, theaterdagen om theaterliefhebbers met
elkaar in contact te brengen
OPENDOEK werkt aan speelkansen en ontmoetingen door het organiseren van o.a. evenementen en
samenkomsten in uiteenlopende vormen. Initiatieven zoals opgesomd in de titel zijn de ultieme
ontmoetingsplaats voor iedereen met een passie voor theater én een platform om
cultuurparticipatie te stimuleren. Ze vormen een forum om in te gaan op de uiteenlopende motieven
waarom mensen deelnemen aan deze evenementen, als speler of als bezoeker. Ze zijn ook het
ideale laboratorium om nieuwe en creatieve manieren van ontmoeten te initiëren.
Daarbovenop zijn bv. festivals een inspirerende broeiplaats om nieuw talent onder te dompelen en
te tonen. OPENDOEK ziet hierin haar taak ruimer dan alleen maar te focussen op het bieden van
ruimte aan liefhebbers die theater maken. Even belangrijk is het te werken aan een aantrekkelijk
event. Daartoe wil OPENDOEK onderzoeken hoe de marketing en randanimatie kunnen worden
uitgebreid zodat het totaalpakket interessant(er) wordt. Voorbeelden die nu al bestaan zijn het
Landjuweelfestival en het zomerfestival ‘Spots op West’.
Praatcafés zijn gelegenheden waarbij OPENDOEK-leden, professionelen en potentiële leden – kortom
alle theaterliefhebbers - elkaar kunnen ontmoeten rond theater- of aan de vereniging gerelateerde
onderwerpen als vorming, auteursrechten, verzekeringen…
Zo ontwikkelt de Theaterbib bijvoorbeeld formules om ontmoetingen in gang te zetten waarbij
geïnteresseerden nader kennis kunnen maken met het ruime aanbod aan toneelrepertoire én met
elkaar.
Het organiseren van ‘De Avonden’ samen met DRIFT vzw tijdens het Landjuweelfestival 2016 in
Mechelen was hiertoe een geslaagde eerste aanzet, waarbij theaterliefhebbers samen komen om
gezamenlijk een tekst hardop te lezen en achteraf te bespreken.
Het is het voornemen van de Theaterbib om deze formule nog te herhalen en geregeld naar buiten
te komen met kleinschalige publieksmomenten om repertoire op een aantrekkelijke manier in de
markt te zetten.
Andere mogelijkheden zijn: makers aan het woord laten over hun tekstkeuzes en wat hen inspireert,
of een panel van deskundigen vragen laten beantwoorden van publiek en van andere makers.
De Theaterbib wil ook ontmoetingen initiëren tussen verscheidene bevolkingsgroepen, door onder
meer de catalogus uit te breiden met interessante niet-westerse theaterteksten en die teksten actief
te promoten. Om op zoek te gaan naar dergelijke teksten zoekt de Theaterbib contact met nietwesterse theaterexperts. Daarbij wordt gedacht aan Ehsan Rahimi Tembi, een Iraanse regisseur die
onder meer heeft meegewerkt bij Theaterwerkplaats Het Gevolg in Turnhout. Ook sluit de
Theaterbib zich aan bij de ‘leesclub diversiteit’, een initiatief dat in 2016 in Antwerpen tot stand
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kwam en waarbij autochtone en nieuwe Belgen die bezig zijn met theater elkaar wegwijs maken in
onder meer theaterteksten van over de hele wereld.
Ook op internationaal vlak houdt OPENDOEK de vinger aan de pols. In 2018 staat een internationaal
congres rond seniorentheater op het programma. Hiervoor lopen momenteel gesprekken met
partners uit Duitsland, Denemarken en Zuid-Tirol.
Actie 7: OPENDOEK is bij uitstek het aanspreekpunt voor alle theaterdisciplines en stimuleert crossovers
OPENDOEK ambieert het aanspreekpunt te worden voor
alle theaterdisciplines zonder voorkeurbehandeling voor
een of andere theatervorm. De deelwerkingen, zoals die
tot en met 2016 bestonden, worden opgeheven. In de
hedendaagse kunstenpraktijk maakt de enge visie op een
bepaalde theatervorm plaats voor een brede kijk op
allerhande performances. OPENDOEK staat open voor alle
mogelijke theatervormen en wil die disciplines een
evenwaardige dienstverlening en ondersteuning bieden.
OPENDOEK wil een voorbeeld zijn voor het veld en wil gezelschappen begeesteren en inspireren om
meer hybride kunstvormen toe te laten. Daarom heeft OPENDOEK bij het ontwikkelen van projecten
en bij het programmeren van evenementen en festivals ook extra voelsprieten voor voorstellingen
die discipline-overschrijdend of vernieuwend zijn. Hybride betekent dat een productie elementen
bevat uit verschillende culturen, stijlen, genres of bronnen. OPENDOEK zal dergelijke
kruisbestuivingen opzoeken en steunen.
Projecten met een dergelijke verwevenheid kunnen ontstaan op verscheidene manieren:
-

-

Via interdisciplinariteit en transformatie (kruisbestuiving en mengvormen). Nieuwe vormen
ontstaan uit een samenvoeging van bestaande vormen.
Via transculturaliteit. De globalisering heeft geleid tot kunstvormen waarin invloeden uit
verschillende culturen gecombineerd worden tot nieuwe vormen.
Via co-creatie. Nieuwe benaderingen en vormen door uitwisseling en participatie van
verschillende mensen, culturele en niet culturele organisaties, kunst en wetenschap, kunst
en technologie…
Via experiment en innovatie. Mogelijkheden uitbreiden door onderzoek en het stimuleren
van de creativiteit, procesgericht werken i.p.v. resultaatgericht.

Operationele doelstelling 1.2.: OPENDOEK stimuleert participatie
Om het amateurtheaterveld uit te dagen hun eigen grenzen te verleggen moet OPENDOEK
theaterliefhebbers aanzetten tot actieve deelname aan activiteiten die daarmee te maken hebben.
Dat vraagt om een aanpak die voldoende wervend, uitnodigend en ook letterlijk en figuurlijk heel
toegankelijk is. Dat wil OPENDOEK bereiken vanuit onder meer volgende krachtlijnen.
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Actie 1: OPENDOEK stelt een laagdrempelig, gevarieerd en kwaliteitsvol vormingsaanbod samen
Een gevarieerd vormingsaanbod met cursussen en coachings vormt al jaren een van de pijlers van de
werking van OPENDOEK.
Daarbij worden de deelnameprijzen bewust laag gehouden om iedereen te stimuleren en de
mogelijkheid te bieden om aan cursussen deel te nemen, of om een coaching te organiseren.
OPENDOEK investeert in elke coaching of cursus. Bovendien heeft OPENDOEK een samenwerking
met het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie zodat personen in armoede ook gebruik kunnen maken van
het aanbod (p.19).
Inhoudelijk zet OPENDOEK in op vormingsactiviteiten voor zowel geïnteresseerden zonder ervaring
als gevorderden met ervaring, en op heel uiteenlopende aspecten, zoals spel, regie, tekst, stem,
grime, techniek, decor, productie… OPENDOEK staat open voor input vanuit het werkveld en pikt in
op nieuwe trends.
Door een gedegen evaluatie van elke activiteit en elke deelnemer heeft OPENDOEK steeds aandacht
voor de kwaliteitsbewaking en kan bijsturen waar nodig. Hierdoor kan het coaches- en
docentenbestand regelmatig worden aangepast en uitgebreid met didactisch sterke en inspirerende
medewerkers.
Een ‘werkgroep docenten’ (mensen uit het werkveld van theater) volgt samen met OPENDOEK
nieuwe evoluties op, zodat tijdig wordt ingespeeld op nieuwe tendensen.

Actie 2: OPENDOEK voert een doordacht doelgroepenbeleid met speciale aandacht voor
minderheidsgroepen
OPENDOEK organiseert theaterprojecten (in de ruime zin van het woord) die inspirerend werken en
die casestudies zijn voor amateurgroepen in het veld. In die projecten werkt OPENDOEK
resultaatgericht, maar misschien belangrijker nog: procesgericht. Dit betekent dat experiment en
ontwikkeling voorop staan. De focus in deze projecten ligt op de interdisciplinaire vorm, het inclusief
zijn en het noodzakelijke belang voor het amateurtoneel. Op die manier wil OPENDOEK groepen
aanmoedigen om te kijken voorbij de klassieke grenzen van het eigen gezelschap, om
samenwerkingen aan te gaan met andere groepen of niet culturele organisaties en om meer hybride
kunstvormen toe te laten.
OPENDOEK start om de 3 jaar een project op, in het kader van het participatiedecreet, rond een
discipline die te weinig aan bod komt binnen het amateurtheater. Dat moet die discipline meer
bekend maken bij de amateurkunstenaars, hen mogelijkheden doen ontdekken en zodanig
inspirerend werken dat gezelschappen die discipline willen en kunnen toepassen in eigen creaties en
in de eigen werking. Elk jaar wordt gewerkt met een andere kansengroep die extra aandacht
verdient. De inclusiviteit van dit project staat voorop. Deelnemers kunnen evengoed wel of niet
behoren tot de kansengroep. In de discussies over het omgaan met diversiteit wordt inclusief werken
vaak geplaatst tegenover een doelgroep-specifieke aanpak als waren het tegenpolen. Moet je ervoor
zorgen dat het cultuuraanbod toegankelijk is voor iedereen of moet er een specifiek aanbod voor
bepaalde doelgroepen worden opgezet? OPENDOEK gaat uit van het principe dat je categoriaal moet
werken om de inclusieve aanpak te verbreden. Om het project genoeg draagvlak te geven wordt
gezocht naar artistiek inhoudelijke partners, productionele partners en partners die ervaring hebben
met de kansengroep. Na 3 jaar start OPENDOEK met een nieuw project met een andere discipline en
andere kansengroepen.
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Vanaf 2018 werkt OPENDOEK aan een drie jaar durend traject met Tuning People rond fysiek theater
(subsidieaanvraag participatiedecreet 01/08/2017). De kansengroepen zijn ouderen (dit wordt
gekoppeld aan het congres in 2018 rond seniorentheater), nieuwkomers en mensen met een
mentale beperking.
OPENDOEK zet bij haar festivals in op de integratie van kansengroepen en gaat actief op zoek naar
reeds gecreëerde projecten die een podium of platform verdienen. In elke gaststad onderzoekt
OPENDOEK de lokale initiatieven en integreert die in de festivalformule. Zo is OPENDOEK op dit
moment in gesprek met de FMDO (Federatie van Sociaal-Culturele verenigingen van Mensen met
een Migratieachtergrond) voor het project ‘twee (t)huizen, één gids’ voor het Landjuweelfestival
Oostende. Ook is er al overleg met het Genkse multiculturele amateurtheaterlandschap voor het
Landjuweelfestival in Genk. Het Landjuweelfestival moet een weerspiegeling geven van de diversiteit
van het theaterlandschap in Vlaanderen en daar zet OPENDOEK nog meer op in.

Actie 3: OPENDOEK organiseert laagdrempelige regionale wedstrijden waarbij theaterliefhebbers
over elkaars werk reflecteren
Het landschap van het amateurtheater is een lappendeken van gezelschappen met een heel diverse
identiteit en heel uiteenlopende aspiraties. Eenvoudig gesteld zijn er enerzijds de gezelschappen bij
wie het sociale aspect, het gezellig samenzijn, doorweegt en voor wie toneelspelen daarbij een
middel is. Aan de andere kant zijn er gezelschappen die de ambitie hebben om kwaliteitsvolle
producties neer te zetten en die bereid zijn daarvoor de nodige inspanningen te leveren en zoveel
mogelijk vakkennis te vergaren. Voor hen is theater een doel. Maar de meeste groepen zitten ergens
daartussen, allemaal op hun eigen plek in dat spectrum.
Veel van die groepen voelen zich niet klaar of niet geroepen om te spelen in de ‘Premier League’ (in
die Premier League – als er al zoiets is - zitten de gezelschappen die we vaak terugzien in de selectie
van het Landjuweelfestival). Maar ze zijn wel geïnteresseerd om zich te verbeteren. Juist voor die
ruime middenmoot van gezelschappen zijn laagdrempelige regionale wedstrijden een uitstekend
middel om zich te laten inspireren.
Dergelijke wedstrijden staan voor iedereen open. Er is dus geen kwalitatieve, financiële of andere
drempel om zich in te schrijven. Wel krijgt een gezelschap feedback van een jury die de voorstelling
heeft bezocht. Daarin staan tips, aanwijzingen, bemerkingen die de makers in kwestie kunnen
inspireren om de eigen werking nog te verbeteren.
Door de wedstrijdformule kunnen de deelnemende groepen zich meten aan de andere deelnemers.
Dat nodigt uit tot ontmoeten, het bezoeken van elkaars voorstellingen, het met elkaar in dialoog
gaan over hoe zij bepaalde aspecten van het productieproces hebben aangepakt. Een dergelijke
ontmoeting kan zowel bij een voorstelling, als bij het slotmoment van de wedstrijd wanneer de
laureaten worden bekend gemaakt.
OPENDOEK vindt deze formule waardevol genoeg om te onderzoeken hoe ze kan worden toegepast
in de nieuwe te vormen structuur van regionale werking. OPENDOEK stimuleert daarbij dat dergelijke
initiatieven van onderuit groeien. Tegelijk is het organiseren van dergelijke wedstrijden een
uitgelezen aanleiding voor regio’s om samen te werken.
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Operationele doelstelling 1.3.: OPENDOEK profileert zich als kennis- en expertisecentrum
OPENDOEK is voortaan hét centrum waar praktische
vragen worden beantwoord over theater maken,
maar is evengoed het centrum dat de expertise in
huis heeft om kennis en kwaliteit uit te dragen.
OPENDOEK heeft de ambitie om theatergroepen te
inspireren tot meer artistieke kwaliteit en avontuur,
dus moet OPENDOEK zelf de kennis in huis hebben
om dat te bereiken.
OPENDOEK wil de expertise van haar coördinatoren
en medewerkers vergroten en stuurt hen het veld in op zoek naar nieuwe initiatieven en
inspirerende vormen en methodes. Iedereen van het OPENDOEK-team woont actief voorstellingen
bij en informeert zich over theater om op die manier voeling te hebben met wat er leeft en beweegt
in de wereld van zowel het professionele theater als het amateurtheater. Ook denkdagen,
conferenties en congressen worden gevolgd om de eigen kennis over theater op peil te houden, om
vanuit het veld de nodige input te krijgen over tendensen, noden, wensen, … en daar de eigen
werking op af te stemmen.
Op hun beurt wordt die kennis gedeeld met vele vrijwilligers in het werkveld die zich mee inzetten
voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.

Actie 1: OPENDOEK verzorgt dienstverlening omtrent artistieke en zakelijke werking van de
vereniging of van het individu
OPENDOEK is er om op zoveel mogelijk manieren personen of groepen te ondersteunen die op de
een of andere manier theater spelen.
Theater bestaat niet als louter artistiek fenomeen. Onvermijdelijk zijn er praktische en zakelijke
beslommeringen om een theaterproductie tot stand te laten komen. Niet voor niets worden in het
kunstendecreet professionele theatergezelschappen beoordeeld op hun artistieke én op hun
zakelijke werking.
OPENDOEK heeft ook oog voor al deze facetten van het theater maken en wil haar leden en
potentiële leden daarin bijstaan.
Eén belangrijk voorbeeld is de verzekering die OPENDOEK aanbiedt aan haar leden: een
verenigingspolis die burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen verzekert. Ook tijdelijke
verzekeringen zijn mogelijk. Dit neemt al een deel administratie en zorgen weg bij de
theaterliefhebber, zodat die zich meer kan toeleggen op het beleven van zijn passie.
Ook in het aanbod van cursussen en coaching is er speciale aandacht voor dergelijke thema’s en
omkaderende activiteiten.
Goed advies is goud waard. OPENDOEK spant zich in om een antwoord te bieden op alle vragen van
theatermakers. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het delen van wettelijke informatie die nuttig kan zijn
voor leden vb. auteursrechten, vzw-wetgeving, of door correct door te verwijzen naar de juiste
organisatie met kennis van zaken, bv. Kunstenloket.
Uiteraard blijft OPENDOEK continu alert om ervoor te zorgen dat haar service en informatie up to
date blijven en onderzoekt OPENDOEK waar zaken nog beter kunnen, zoals bijvoorbeeld de
voorwaarden van de verzekeringspolis.
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Actie 2: OPENDOEK is ‘the place to be’ voor alles wat te maken heeft met toneelteksten en
auteursrechten
De Theaterbib van OPENDOEK moet hét aanspreekpunt zijn als het gaat over toneelteksten,
theaterrepertoire en auteursrechten.
De nieuwe medewerkers van de Theaterbib zullen zich in 2017 nog grondiger verdiepen in de
wetgeving en procedures over auteursrecht, zodat zij de vele specifieke vragen van
theatergezelschappen en –makers gedegen kunnen beantwoorden of correct kunnen doorverwijzen.
Tegelijk wil de Theaterbib haar positie nog versterken als ‘the place to be’ voor iedereen die
theaterteksten of advies daarover zoekt. De grote collectie wordt nog verder uitgebreid én
geactualiseerd. Daarbij wordt een speciale focus gelegd op het vinden van nieuw werk van jonge
makers en boeiend werk van niet-westerse schrijvers.

Actie 3: OPENDOEK bouwt een samenwerkingsverband op met Het Firmament mede als
praktijkvoorbeeld voor alle gezelschappen
OPENDOEK zet een samenwerking op rond archivering
met Het Firmament. Dat is het landelijk
expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de
podiumkunsten. Het Firmament moedigt alle
beoefenaars van podiumkunsten aan om een archief
aan te leggen. Dat moet dan een makkelijk raadpleegbaar overzicht bieden van hun projecten,
structuren en werkwijzen. Aan de hand van deze archieven wil Het Firmament een ‘papieren
geheugen’ scheppen: een manier om informatie over voorbije projecten op te kunnen zoeken, maar
ook om deze door te kunnen geven aan jongere generaties podiumkunstenaars.
OPENDOEK wil hierbij een rol spelen door Het Firmament te introduceren bij onze leden. Dit doet ze
onder andere door het archief van OPENDOEK te gebruiken als praktijkvoorbeeld voor alle
gezelschappen. Een vrijwilliger gaat, onder begeleiding van Het Firmament, aan de slag met het
archief van OPENDOEK, met nadruk op de volgende doelen:
-

-

Het in kaart brengen van de verschillende functies en verantwoordelijkheden van alle
OPENDOEK-medewerkers.
Het creëren van een heldere structuur in de digitale bestanden van OPENDOEK.
Het gemakkelijk vindbaar maken van documenten die vaak gebruikt worden.
Het verzamelen van en ordenen van documenten die niet vaak in gebruik genomen worden
in één centraal archief, in plaats van in verschillende opslagplaatsen binnen de verschillende
afdelingen.
De hele structuur van OPENDOEK (medewerkers, documentatie en digitale bestanden)
gemakkelijk raadpleegbaar maken, ook voor mensen die de structuur van OPENDOEK niet
kennen.

De bevindingen en methodes van de vrijwilliger die deze taak op zich neemt, worden gebundeld in
een handboek, dat als leidraad en handleiding kan dienen voor gezelschappen.
Wanneer de archivering bij OPENDOEK is voltooid, gaat Het Firmament langs bij de groepen en helpt
hen op weg om hun eigen archief toegankelijk en raadpleegbaar te maken.
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Operationele doelstelling 1.4.: OPENDOEK zet in op digitalisering

Actie 1: OPENDOEK actualiseert en digitaliseert de Theaterbib
Op het moment van dit beleidsplan is de
Theaterbib voor het publiek nog een bolwerk van
papier. Teksten worden alleen in papieren versie
uitgeleend en over het algemeen met de post
verzonden en teruggestuurd.
Toch heeft de Theaterbib op dit moment van de
circa 15.000 titels in haar catalogus al 4.770 van
die titels in een digitale versie.
OPENDOEK wil ten laatste tegen de zomer van 2018 naar het grote publiek kenbaar maken dat de
catalogus – of toch het grootste deel daarvan - voortaan ook digitaal is te raadplegen.
OPENDOEK wil op deze manier verscheidene duurzame ambities realiseren:
-

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk door het verminderen van transport van
papieren brochures.
Een kostenbesparing door het verminderen van het aantal verzendingen per post.
Het verstevigen van de klantenbinding door het verbeteren van de service.

Om deze digitalisering te realiseren, heeft de Theaterbib al een overleg opgestart met de
auteursrechtenorganisaties (Sabam, Almo, Toneelfonds Janssens, SACD, deAuteurs) om samen de
lijnen uit te zetten waarbinnen toneelteksten digitaal ter beschikking gesteld kunnen worden aan de
klanten van de bib. Ander onderdeel van deze overeenkomst is dat nieuwe teksten die door
schrijvers worden neergelegd, automatisch, met hun goedkeuring (ook) als digitaal bestand tot bij de
Theaterbib komen.
Tegelijk zijn reeds verkennende contacten gelegd met het Departement Cultuur en met Packed vzw
om te onderzoeken hoe externe steun (financieel, expertise, begeleiding, …) mogelijk is voor deze
operatie.

Actie 2: OPENDOEK introduceert nieuwe hedendaagse systemen (myopendoek.be, ontlening
toneelteksten en inschrijvingen cursussen)
Er zijn verschillende redenen voor OPENDOEK om in te zetten op vernieuwing van systemen zoals de
wens tot verhoging van de klantenservice, de algemene digitalisering, het elimineren van
administratief werk (zowel centraal als in de regio’s) en de niet langer ondersteunde software
(Curious en DevelopIT).
Een stappenplan is ingezet voor een ledenportaal “mijn.opendoek-vzw.be”. Alle aangesloten leden
zullen een online profiel kunnen aanmaken zodat adreswijzigingen, het beheer van persoonlijke
gegevens, het aanpassen van voorkeuren voor nieuwsbrieven, het bekijken van een
aansluitingshistoriek en dergelijke functies web-based worden aangeboden (2017). De volgende
stappen zijn het verder uitbouwen van de beschikbare functies, zoals bv. ledenbeheer voor groepen,
SABAM aanvragen, ….
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Vervanging en vernieuwing zijn tevens aan de orde voor interne systemen als facturatie, centraal
klantenbeeld, … Dit werk werd aangevat in 2014 en loopt gestaag verder.
De oplossing voor twee andere dringende pijnpunten (niet langer ondersteunde software) zijn in het
planningsstadium. Het gaat daarbij over vernieuwing automatisering Theaterbib en automatisering
vormingsaanvragen. De huidige visie is om hiervoor pakket gebaseerde oplossingen te kiezen.
In het overgangsjaar 2017 implementeert OPENDOEK een nieuw softwaresysteem voor de
Theaterbib.
Dit nieuwe systeem, wellicht KOHA, zal een aantal nieuwe voordelen met zich meebrengen die het
professionalisme van OPENDOEK vergroten:
-

Betere afstemming op de andere softwarepakketten van OPENDOEK voor betere interne
uitwisseling van gegevens.
Mogelijkheid om catalogus te linken aan die van andere bibliotheken en zo klanten waar
nodig correct kunnen doorverwijzen.
Meer mogelijkheden voor klanten om zelf aspecten van hun ontlening te beheren (bestellen,
verlengen, …).

Voor de vormingsaanvragen onderzoekt OPENDOEK welk systeem er kan ingevoerd worden. Een
volledig nieuw systeem zorgt voor een efficiëntere administratieve verwerking en betere opvolging
van evaluaties en statistieken.

Actie 3: OPENDOEK organiseert ‘webinars’ en ‘TED-talks’ over specifieke onderwerpen als
ondersteuning van de praatcafés en om (inter)nationale uitwisseling te bevorderen
Digitalisering is ook een goede tool om te werken aan de internationalisering waar OPENDOEK op wil
inzetten.
Het o.m. digitaal beschikbaar maken van de catalogus van de Theaterbib, maar evengoed meer
inzetten op webinars, e.d. maken het mogelijk om theaterliefhebbers en andere geïnteresseerden in
België en over de hele wereld te bereiken en te verbinden aan de werking van OPENDOEK.
De vrijetijdsbesteding heeft een hele evolutie doorgemaakt. Hebben mensen nog vrije tijd? Wat
benoemt men nu als vrije tijd? Theaterliefhebbers willen vooral tijd besteden aan hun passie: theater
maken en/of spelen. Bepaalde aspecten die gelinkt zijn aan die passie, zoals auteursrechten,
verzekeringen, vzw-wetgeving, e.d. zijn voor de beoefenaar evenzeer belangrijk, maar worden vaak
niet ervaren als prioritair. OPENDOEK wil die informatie aanbieden via ander kanalen zodat de info
tot bij het juiste doelpubliek geraakt zonder dat de personen in kwestie zich hoeven te verplaatsen.

Operationale doelstelling 1.5.: OPENDOEK stimuleert de artistieke kwaliteit
“To make good things popular and to make popular things good.”
Zo luidde jarenlang het credo van de BBC als openbare omroep. Die slagzin is voor OPENDOEK ook
een inspiratiebron voor hoe OPENDOEK als organisatie met kwaliteit wil omgaan.
Het is OPENDOEK zeker niet uitsluitend te doen om de allerhoogste of een individuele artistieke
kwaliteit. Populair is geen vies woord, in die zin dat OPENDOEK datgene wat goed is, interessant,
inspirerend … optimaal wil verspreiden zodat kwaliteit populair wordt. Tegelijk sluit OPENDOEK zich
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niet af voor populaire, laagdrempelige stromingen en genres, maar wil juist stimuleren dat ook die
genres op een optimale, gedegen manier worden beleefd en gebracht.

Actie 1: OPENDOEK legt contacten tussen amateur- en professioneel werkveld
De eerste operationele doelstelling (SD 1 – OD 1.1. – p.22) in dit document stelde het al: OPENDOEK
wil op allerlei manieren inspirerende ontmoetingen initiëren.
Belangrijk daarbij is dat professionals en liefhebbers elkaar op verscheidene manieren vinden in de
gemeenschappelijke passie voor theater, die ze elk op hun eigen manier beleven.
Binnen het vormingsaanbod komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de eerder vermelde ‘werkgroep
docenten’. Doordat deze mensen uit het werkveld nieuwe tendensen opvolgen, kan OPENDOEK hier
tijdig op inspelen.
Een nog meer diepgaand voorbeeld is het opzetten van projecten in samenwerking met
professionele theatergezelschappen en/of stadstheaters.
Er zal worden onderzocht hoe projecten kunnen worden opgestart waarin professionele
theatermakers of –huizen een inhoudelijke bijdrage leveren bij het wordingsproces van
voorstellingen in het amateurcircuit. Daarvoor wordt contact gezocht met professionele
gezelschappen.

Actie 2: OPENDOEK stimuleert groepen met louter sociale aspiraties tot het behalen van een
minimum aan artistieke kwaliteit
Via een laagdrempelig vormingsaanbod aan democratische prijzen en gerichte coachings, waarbij de
leden slechts een beperkte bijdrage hoeven te leveren, moedigt OPENDOEK de gezelschappen aan
om een optimale artistieke kwaliteit te ambiëren. De diversiteit en hoeveelheid aan gezelschappen,
van enkel sociaal tot artistiek geaspireerd, verplicht OPENDOEK ertoe om verenigingen te detecteren
die een duwtje in de rug nodig hebben. De contactpersonen/vrijwilligers in de regio’s spelen hierin
een belangrijke rol.
OPENDOEK neemt zich expliciet voor om zich niet te mengen in de inhoudelijke keuzes die een groep
maakt. Groepen blijven autonoom. Dit kwam ook duidelijk naar voor uit de bevraging van het
werkveld. Niettemin stelt OPENDOEK zich tot doel om ook groepen bij wie het sociale aspect
primeert uit te dagen tot nieuwe inhoudelijke keuzes. Laagdrempelige regionale wedstrijden zijn
daarbij een goed middel.
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Strategische Doelstelling 2: OPENDOEK creëert een gunstig klimaat voor
nieuwe amateurpodiumkunsten en stemt haar werking hierop af

Operationele doelstelling 2.1.: OPENDOEK pikt in op nieuwe verenigingsvormen
OPENDOEK is zich bewust van veranderingen in de samenleving en wil daar accuraat op inspelen.
OPENDOEK speelt ook in op de maatschappelijke verschuivingen binnen het werkveld.
Het amateurtheater, bij uitstek het werkingsgebied van OPENDOEK, speelt zich af binnen een context
van vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk. Juist daar zijn de laatste decennia belangrijke
verschuivingen gaande. Er is steeds meer druk komen te staan op de vrije tijd van mensen en op
vrijwilligers. Tegelijk komen verenigingen in ademnood omdat ze geen of onvoldoende mensen
vinden om een bestuur te vormen en praktische taken op zich te nemen. Je zou kunnen zeggen dat
we op een scharnier zijn in de evolutie van de samenleving, waarbij de glorieperiode voorbij is van
een samenleving of een middenveld dat wordt gekenmerkt door verenigingen die zijn gedragen door
vrijwilligerswerk.
Heel de beleving van vrije tijd is anders georganiseerd geraakt, onder meer door veel input van de
commerciële sector, wat heeft geleid tot een meer individuele, commerciële vrijetijdsbesteding.
Evengoed heeft de verspreiding van cultuurcentra hiertoe bijgedragen. Daardoor heeft het veld zich
hertekend, soms tot frustratie van veel vrijwilligers en verenigingen. Het ziet ernaar uit dat de tijd
van de klassieke verenigingen, raden en besturen met hiërarchische structuren en maandelijkse
vergaderingen voorbij is. Juist die structuren worstelen met vervanging en invulling door nieuwe
mensen. Ze zijn qua samenstellingen ook hoe langer hoe meer: oud, blank en traditioneel, wat geen
accurate weerspiegeling is van de maatschappij van vandaag. Er is dus een zoektocht gaande naar
nieuwe samenwerkings- en overlegvormen, waarin ook een meer divers palet aan actoren kunnen
betrokken raken. Soms stoot die zoektocht binnen de bestaande structuren op verzet, omdat
mensen zich daardoor bedreigd voelen.
OPENDOEK houdt de vinger aan de pols voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ook houdt
OPENDOEK ogen en oren open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die ontstaan om samen een
voorstelling te maken. Dergelijke ontwikkelingen zijn voor OPENDOEK een aanleiding om de eigen
kennis te vergroten en om na te gaan of nieuwe samenwerkingsverbanden ondersteund moeten
worden en zo ja: hoe.
In vraag van OPENDOEK en in opdracht van de Universiteit Antwerpen voert een studente
cultuurmanagement onderzoek uit naar nieuwe verenigingsvormen waarbij theatermakers niet
vasthangen aan een structuur of aan één vereniging. Inspelend op de resultaten van dit onderzoek
wil OPENDOEK in de toekomst haar dienstverlening ook op nieuwe initiatieven, op een nieuwe soort
samenscholingen, of zelfs op individuen afstemmen.

Operationele doelstelling 2.2.: OPENDOEK houdt de vinger aan de pols op vlak van nieuwe
disciplines
‘Theater’ is al lang geen vastomlijnde kunstvorm meer. Een theatervoorstelling is steeds meer een
kruisbestuiving tussen teksttheater, beweging, videokunst, muziek en/of nog andere
expressievormen.
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OPENDOEK zal te allen tijde nieuwsgierig blijven en over muurtjes gluren. OPENDOEK tracht bij te
blijven met wat er leeft in de sector, door aanwezig te zijn waar er ruimte is voor experiment, bv. de
Kunstbende, jury’s voor diverse projectsubsidies die talentontwikkeling stimuleren, ontwikkelingen
binnen het DKO. OPENDOEK zal hiervoor ook haar vrijwilligers inzetten en bevragen, want meer ogen
en oren pikken meer op.
OPENDOEK staat volledig open voor alles wat zich op de randjes van theater bevindt en/of de
referentiekaders van theater achter zich durft te laten. Op die manier wil OPENDOEK experiment
stimuleren.
OPENDOEK zal de verworven kennis inzetten om haar achterban hiervan op de hoogte te brengen
door bv. vooruitstrevende vorming aan te bieden of door berichtgeving over iets nieuws en hoe dat
te vertalen naar een eigen productie.
De Theaterbib beperkt zich evenmin tot de enge benadering van theater. Hoewel de werking van de
Theaterbib bij uitstek is georganiseerd rond toneelteksten, wordt tegen eind 2017 ook de collectie
audiovisuele werken geordend en uitgebreid tot een relevante collectie van films, documentaires en
captaties van podiumkunsten.
Ook op dit vlak wil OPENDOEK er zijn voor iedereen dus de deuren en de geesten openzetten, zodat
kan worden ingespeeld op deze hybride beleving van theater en die waar nodig wordt ondersteund.

Operationele doelstelling 2.3.: OPENDOEK speelt in op theater als hybride kunstvorm en
verruimt de werking naar podiumkunsten in het algemeen
Onze huidige superdiverse samenleving geeft ons nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is niet alleen
maar een ethische kwestie. Deze demografische tendensen brengen ook nieuwe uitdagingen voor de
kunsten. Hoe ziet de toekomst eruit voor de kunsten in het algemeen? Hoe behouden de
amateurkunsten draagvlak in een gemeenschap die steeds meer bestaat uit verscheidenheid in de
plaats van gemeenschappelijkheden? Tendensen als vergrijzing, vergroening, verkleuring, verdunning
en verarming vragen om een vernieuwde aanpak.
Dat onderzoek is in de kunstensector al aan de gang. Kunstenaars worden meer hybride,
interdisciplinair, flexibel en werken vaker in een bepaalde vorm van collectiviteit. Co-creatie en
andere vormen van participatie uit de sociaal-artistieke sector en de kunsteducatie krijgen steeds
meer succes. Klassieke structuren en denkpatronen staan steeds meer ter discussie.
OPENDOEK gaat die discussie mee aan en is bereid om bestaande opvattingen en werkmethodes in
vraag te stellen. De organisatie staat open voor nieuwe benaderingen en wil die graag onderzoeken
om de amateurkunstensector op zijn eigen tempo te begeleiden naar een grotere hybriditeit.
De eerste concrete stap daarin is dat in de eigen organisatie de tussenschotten weggehaald worden
tussen de verschillende deelwerkingen en disciplines. Dat creëert alvast een ruimer kader voor de
werking. OPENDOEK staat voortaan open voor elke vorm van podiumkunst en stimuleert zo het
onderzoek naar nieuwe hybride vormen.
OPENDOEK zet ook meer in op organisaties en individuele amateurkunstenaars die opereren buiten
de klassieke organisaties en gezelschappen. Zo leert OPENDOEK de praktijk van werken in nieuwe
verenigingsvormen en kunnen de effecten voor het veld worden nagegaan. Daarnaast probeert
OPENDOEK om mensen met verschillende achtergronden en werkmethodes aan elkaar te koppelen
tijdens ontmoetingsmomenten en in projecten.
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OPENDOEK start zelf een aantal theaterprojecten op die hybriditeit uitdragen en die een inspirerend
voorbeeld kunnen zijn voor amateurgroepen. De focus in deze projecten ligt op de interdisciplinaire
vorm en het noodzakelijke belang voor het amateurtoneel. Op die manier wil OPENDOEK groepen
aanmoedigen om voorbij de klassieke grenzen te kijken van het eigen gezelschap, om
samenwerkingen aan te gaan met andere groepen of niet-culturele organisaties en om meer hybride
kunstenvormen toe te laten. Basisprincipes voor deze projecten zijn interdisciplinair, intercultureel
en experiment. Maar ook in de programmatie op de festivals zal zullen meer hybride kunstvormen
een plaats krijgen.
Deze ingesteldheid weerspiegelt zich vanzelfsprekend eveneens in OP&doek, het magazine dat
OPENDOEK uitgeeft. Ook daarin krijgen nieuwe werkvormen, stijlen en tendensen aandacht om een
breed publiek te bereiken en te inspireren. Er wordt voortaan niet louter ingegaan op theater in zijn
enge vorm, maar evengoed gekeken naar theater als een combinatie van een of meer factoren, zoals
tekst, beweging, audiovisuele elementen, muziek, enz.
Anders gezegd: het magazine wordt er een dat podiumkunsten in zijn geheel belicht, weliswaar nog
steeds met theater als invalshoek (Meer over het magazine bij SD3 – OD 3.3. – p.41).

Operationele doelstelling 2.4.: OPENDOEK ondersteunt jong experiment en treedt op als
mentor voor jong talent
OPENDOEK wordt hét aanspreekpunt voor jongeren die graag theater willen maken. OPENDOEK wil
hen waar mogelijk zelf vormen en hen wegwijs maken binnen het veld vb. doorverwijzen naar een
theatergroep in hun buurt, begeleiden bij het oprichten van een eigen theatergroep, in contact
brengen met opleidingen (DKO, KSO, hogeschool, conservatorium…) en professioneel georiënteerde
organisaties.
Om dit mogelijk te maken worden samenwerkingen aangegaan met organisaties die op een
professionele manier bezig zijn met jongerentheater en wordt aansluiting gezocht bij organisaties als
Larf!, Nest Theaterwerkplaats, Kaaiman en Fabuleus.
OPENDOEK neemt een actieve rol op in de vorming van jongeren die zich (verder) willen verdiepen in
theater. OPENDOEK organiseert daartoe cursussen en theaterkampen met thema’s, theatervormen
en methodieken die op dat moment actueel zijn. Om dat te verwezenlijken, gaat OPENDOEK zoveel
mogelijk samenwerkingen aan. Op die manier wordt het eigen publieksbereik uitgebreid met het
bereik van die partner.
Jong creatief talent krijgt een stem in de communicatie van OPENDOEK (vb. Instagrampagina van
‘Jong Doek’ laten kapen).
OPENDOEK creëert speelkansen en ontmoetingen door het organiseren van events. Naast een breed
publiek is er telkens, maar niet uitsluitend, aandacht voor jong talent. OPENDOEK mag de focus niet
alleen leggen op het geven van ruimte voor jongeren die theater maken, maar zal ook werken aan
een aantrekkelijk event voor jongeren die theater komen kijken. Met dit doel voor ogen wil
OPENDOEK onderzoeken welke marketingstrategie en randanimatie er nodig zijn, zodat het
totaalpakket interessant(er) wordt voor jongeren.
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Strategische doelstelling 3: OPENDOEK verbreedt het maatschappelijk
draagvlak van de amateurpodiumkunsten

Operationele doelstelling 3.1.: OPENDOEK promoot amateurtheater zodat het een
kwaliteitsmerk wordt
Eerder (SD1 – OD 1.2. – p.29) is al verwezen naar het landschap van het amateurtheater als een
lappendeken van groepen met heel uiteenlopende aspiraties.
Dit heterogene karakter van het werkveld houdt dus in dat er ook een beduidend aantal groepen
bestaat voor wie het sociale, het groeps- of verenigingsaspect doorweegt op het artistieke.
Dit is een realiteit die OPENDOEK aanvaardt als een gegeven.
Die realiteit heeft tot gevolg dat er geen eenvormig beeld bestaat over amateurtheater.
In de praktijk gebeurt het daarom vaak dat het beeld dat leeft over amateurtheater – zeker bij wie
niet vertrouwd is met dit werkveld - hoofdzakelijk wordt gedomineerd door die meer ‘sociale’
groepen. Ook de verschillende betekenissen die het woord ‘amateur’ kan hebben, dragen daartoe
bij.
Kortom, bij niet-ingewijden leeft er een hardnekkig imago dat amateurtheater hoofdzakelijk een
goedbedoeld en niet-vakkundige liefhebberij is die zich afspeelt ‘onder de kerktoren’.
Zoals gezegd is het dat in sommige gevallen ook, maar deze veralgemening doet de vele groepen die
wel inzetten op kwaliteit onrecht aan.
OPENDOEK stelt zich tot doel dit beeld bij te stellen naar een realistische perceptie van het
amateurtheater.
Ze voelt zich daarin gesteund door het simpele feit dat de koepelorganisatie bestaat onder het
decreet op de amateurkunsten en daarbij verliest OPENDOEK het aspect ‘kunsten’ niet uit het oog.
Tegelijk wil de organisatie het gegeven ‘kwaliteitsmerk’ niet eng interpreteren als zou het hier alleen
maar gaan over artistieke kwaliteit. Die is belangrijk. Maar juist doordat veel amateurgezelschappen
ook een belangrijk sociaal aspect hebben, vervullen zij een gemeenschapsvormende, verbindende
functie waar in de samenleving van vandaag grote behoefte aan is. Ook dat is een belangrijke
maatschappelijke kwaliteit. Het amateurtheater vervult die rol met glans en dus mag ook dat als
kwaliteit in de verf worden gezet.
De manieren waarop OPENDOEK ervoor wil zorgen dat het begrip amateurtheater een
kwaliteitsmerk wordt, staan uitgebreid beschreven in de andere rubrieken van dit beleidsplan.
Vorming is daarbij een cruciaal element, maar evengoed alle krachtlijnen die beschreven staan onder
de operationele doelstelling: OPENDOEK stimuleert de artistieke kwaliteit (SD 1 – OD 1.2. – p.29).
OPENDOEK heeft daarbij niet het verlangen om van iedereen A-spelers te maken, wel de ambitie om
iedereen uit te dagen een stapje (hoe klein ook) verder te gaan dan het louter vertrouwde. Om soms
eens uit de comfort-zone te komen en de uitdaging aan te gaan met nieuwe mogelijkheden.
OPENDOEK rekent erop om op die manier stap voor stap kwaliteitsverbetering te bereiken en het
amateurtheater ook interessant te maken voor de huidige niet-ingewijde en voor die
theaterbezoeker die gewoonlijk alleen voor het beroepstheater kiest.
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Een concrete actie die OPENDOEK daaraan verbindt, is het gesprek aangaan met programmatoren
van CC’s en theaterhuizen om hen uit te dagen voortaan in hun seizoenaanbod minstens één
productie uit het amateurtheater te programmeren.

Operationele doelstelling 3.2.: OPENDOEK creëert de randvoorwaarden voor het uitbouwen
van een gedegen vrijwilligersbeleid
OPENDOEK draagt samenwerken met vrijwilligers hoog in het
vaandel. Niet alleen omdat OPENDOEK hiermee een
maatschappelijke functie opneemt waar ze veel belang aan hecht.
Hulp van vrijwilligers is van levensbelang voor het welslagen van
verscheidene projecten. De organisatie kan op dit moment
rekenen
op
een
grote
vrijwilligersploeg
die
veel
verantwoordelijkheden opneemt binnen de organisatie (vb.
groepsbezoeken, organiseren van lokale evenementen, selecteren
van voorstellingen voor evenementen, administratie binnen de Theaterbib).
OPENDOEK gaat actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het ouder wordende bestand te
vernieuwen. Op ontmoetingsmomenten, festivals, workshops… stelt OPENDOEK zich open voor
opvallende, gemotiveerde deelnemers die een meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie.
OPENDOEK gaat met hen in gesprek en zoekt naar nieuwe werkvormen ter vervanging van de
hiërarchische structuur, zodat vrijwilligers meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en prettig
kunnen samenwerken.
OPENDOEK zet niet enkel in op een verjonging door het zoeken naar bijkomende vrijwilligers, maar
werkt ook aan een sterkere begeleiding, zodat vrijwilligers tijdens hun bijdrage de eigen
vaardigheden kunnen aanscherpen.
OPENDOEK wil het maatschappelijk draagvlak van de amateurpodiumkunsten verbreden door heel
veel mensen te activeren en te engageren voor theater op lokaal en regionaal vlak. OPENDOEK wil
werken aan de gedragenheid van de organisatie.
Daarbij gaat ook aandacht naar een specifieke benadering van vrijwilligers in het kader van zowel
regionale,
nationale
als
internationale
festivals
en
evenementen.
Hun bijdrage is cruciaal, zowel op voorbereidend, organisatorisch als uitvoerend vlak. De festivalstuurgroepen komen maandelijks samen. Hun manier van functioneren is essentieel: beschikbaar
voor het denkwerk, de uitwerking en de praktische organisatie van initiatieven.
De OPENDOEK-festivals werken met een combinatie van professionals en vrijwilligers. In aanloop
naar het festival groeit het aantal vrijwillige medewerkers en dit bereikt een hoogtepunt tijdens het
festival zelf.
Voor een organisatie als OPENDOEK bestaat de kunst erin om een evenwicht te vinden tussen
enerzijds de grote betrokkenheid, ‘het wij-gevoel’, en anderzijds de professionaliteit.
Voldoende inspraak geven is belangrijk, maar daarnaast moet worden gezorgd voor een goede
begeleiding doorheen heel het proces en binnen het kader van de wetgeving rond vrijwilligersbeleid.
Niet alleen maakt de inzet van vrijwilligers de festivals financieel haalbaar, zij bepalen ook de
uitstraling van het festival en zorgen voor een bepaalde sfeer. Hun betrokkenheid vergroot het
maatschappelijk belang van de organisatie en zorgt voor een nieuw publieksbereik en extra promotie
bij hun achterban.
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Operationele doelstelling 3.3.: OPENDOEK ontwikkelt een gedegen communicatiebeleid,
zowel intern als extern, met oog voor zowel de beoefenaar als de toeschouwer
OPENDOEK zal opnieuw meer als OPENDOEK naar buiten komen.
Daarbij wil ze zowel representatief zijn voor het werkveld, als doelgericht de eigen activiteiten
optimaal onder de aandacht brengen. De communicatie moet het professionalisme van de eigen
organisatie uitdragen, moet voor iedereen helder en eigentijds zijn én inspirerend en
enthousiasmerend werken.
Dat is in een notendop waar de communicatie van OPENDOEK in de komende beleidsperiode voor
staat.
Huisstijl
2017 start met de lancering van een nieuwe huisstijl met een nieuw logo voor OPENDOEK (cf.
titelblad).
De bestaande huisstijl, en zeker de website, werden door velen als gedateerd ervaren.
Bovendien is het de bedoeling van OPENDOEK om de eenheid van communicatie te herstellen en
opnieuw eenduidig naar buiten te komen.
In de vorige beleidsperiode waren de aparte deelwerkingen (Plankton, Theaterbib, …) dermate als
onafhankelijke sterke merken ontwikkeld dat hun link met OPENDOEK verloren ging en de
communicatie versnipperd raakte.
Om dat te verhelpen, wordt niet alleen een einde gemaakt aan die organisatorische opdeling, maar is
gekozen voor één logo waarmee OPENDOEK eenduidig en sterk naar buiten kan komen. Dit is een
absolute voorwaarde om in de informatiestroom van vandaag nog gezien of gehoord te worden.
Zoals eerder beschreven, wordt wel bewust gekozen voor een nieuwe naam voor de
jongerenwerking (van ‘Plankton’ naar ‘Jong Doek’) en komt er een nieuwe huisstijl die in de lijn ligt
van de nieuwe huisstijl van OPENDOEK. Het is zeer belangrijk om jongeren specifiek te benaderen.
Het interessante van het nieuwe OPENDOEK-logo is dat het tegelijk eenvormig is, maar ook flexibel
genoeg om de verschillende activiteiten van OPENDOEK apart te benoemen.
Dat gebeurt door visueel de ‘O’ op te rekken die in het logo de woorden ‘open’ en ‘doek’ verbindt.
Daarin kan dan een bijkomend woord worden geschoven. Het gebruik van diverse kleuren voor dat
bijkomende woord biedt mogelijkheden voor de huidige én voor toekomstige deelaspecten om zich
kenbaar te maken. Ook voor de regio’s is een kleurschakering voorzien.
Uiteraard kan het logo ook perfect op zichzelf staan.
In beide uitvoeringen weerspiegelt het logo ook nog eens een van de allerbelangrijkste
basishoudingen die OPENDOEK aanneemt: ‘open staan’. Open staan voor alle personen, voor alle
stijlen, voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is terug te vinden in de ‘O’ die openstaat en die de woorden
met elkaar verbindt.
Dit alles wordt nog ondersteund door de baseline, te vinden onder het logo: “Passie voor theater”!
De vernieuwing van de huisstijl gaat gepaard met vernieuwde keuzes in gebruikte media. Niet alleen
professionalisering bepaalt daarbij de keuze, maar ook een meer beklijvende, duurzame aanpak,
zowel in ontwerp, materiaalgebruik, papier als kwaliteit.
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Website
De nieuwe website is het medium bij uitstek waarbij de elementen samenkomen die hierboven staan
beschreven. De bezoeker wordt meteen op de homepage al uitgedaagd om zich kenbaar te maken
als kijker of als maker. Alles blijft bereikbaar, maar naargelang je keuze word je op een andere
manier door de site geleid. In de toekomst zijn ook alle deelaspecten van de OPENDOEK-werking via
één en dezelfde website raadpleegbaar. Geen aparte websites meer voor bepaalde disciplines, voor
de jongerenwerking, voor festivals, enz.
Magazine
Bij het uitstippelen van de te bewandelen weg voor de komende beleidsperiode heeft OPENDOEK
zich de vraag gesteld of een gedrukt magazine nog wel van deze tijd is. Anders gezegd: is een
magazine nog een noodzakelijk medium voor OPENDOEK om te communiceren?
Uiteindelijk kwam OPENDOEK tot de conclusie van wel.
Omdat het als tastbaar product met een zekere frequentie tot bij de mensen komt (in de praktijk
vooral: in de bus valt), is het voor het publiek een cruciaal (en vaak zelfs het enige) bewijs van het
bestaan van OPENDOEK. Het is daarom een vitaal element in het verwerven, het behouden en/of het
vergroten van naamsbekendheid. Daarenboven kan het fysieke magazine de weg wijzen naar andere
(digitale) media.
Het magazine OP&doek bestaat echter al jarenlang volledig buiten de mediamix van OPENDOEK. Met
de huidige hoofdredacteur is overeengekomen dat hij in 2017 nog het magazine zal samenstellen in
de onafhankelijkheid die hij tot nu gewend was. Eind 2017 neemt hij afscheid als hoofdredacteur.
Ondertussen wordt 2017 gebruikt om een nieuw profiel voor het magazine te bepalen dat in de
praktijk gaat vanaf 2018.
Uit het kwalitatieve luik van de online bevraging is gebleken dat het magazine nu “polariserend”
werkt: fervente aanhangers (“zeer mooi”, “zeer waardevol”) staan tegenover even fanatieke
tegenstanders (“geldverspilling”, “ik lees het nooit”). Daarbij komt ook nog de vraag of het een
ledenblad dan wel een theatermagazine voor theateramateurs moet zijn.
In de oefening die in 2017 wordt gemaakt om het magazine een nieuw profiel te geven, wordt niet
alleen de inhoud herbekeken, maar ook stijl, uitvoeringsvorm, papierkeuze, verschijningsfrequentie,
distributie, ... Om dit te realiseren wordt een werkgroep samengesteld waarbij OPENDOEK ook een
beroep doet op expertise uit o.a. andere amateurkunstenorganisaties, cultuurjournalistiek, andere
bladen en magazines.
Daarbij wordt onder meer onderzocht hoe de huidige eerder educatieve inslag kan overgaan in een
meer inspirerende, enthousiasmerende stijl. De juiste ‘look and feel’ en de waarde van de informatie
kunnen ervoor zorgen dat het magazine bijdraagt tot het bevestigen van OPENDOEK als merk in de
culturele sector.
Sociale media
In het verleden bleef de aanwezigheid van OPENDOEK in de sociale media zowat beperkt tot
Facebook. Dit blijft voor ons het belangrijkste sociale medium, maar voortaan zet OPENDOEK ook in
op de beeldende kwaliteit van Instagram, YouTube, Twitter en Flickr.
Bovendien kan een artikel op onze nieuwe website worden gedeeld op iemands eigen
Facebookpagina of Twitteraccount, met een persoonlijke reactie daarbij. Zo geraken OPENDOEKberichten nog fijnmaziger verspreid.
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Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden van deze nieuwe media legio zijn en dat die in de
komende jaren nog zullen vergroten. OPENDOEK houdt ook hier de vinger aan de pols.
Inclusief
Hoeft het nog gezegd dat onze communicatie doordrongen zal zijn van onze horizontale
doelstellingen (inclusief, divers, duurzaam en professioneel)?
Niet alleen is de OPENDOEK-communicatie een drager van onze waarden, zij is ook een middel om
die waarden in de praktijk te realiseren.
Zo wil OPENDOEK ook in zijn communicatie inclusief werken, bijvoorbeeld door de website aan te
bieden in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels).
Tegelijk wil OPENDOEK naar het publiek helder communiceren in een eenvoudige taal.
Er wordt op toegezien dat de boodschap zo verstaanbaar mogelijk is voor een taaldiverse
gemeenschap. Daartoe kan OPENDOEK de hulp inroepen van ‘Wablieft?’ en ook doelgericht
(taal)iconen gebruiken.
Ook wordt de jongerenredactie nieuw leven ingeblazen. Hier ligt het hoofdaccent op digitale
communicatie voor én door jongeren. Die is voor iedereen raadpleegbaar én deelbaar.
Divers
Diversiteit in de communicatie komt tot uiting in hoe OPENDOEK soms specifiek werkt op een
welbepaald doelpubliek.
Een voorbeeld daarvan is haar plan om in te zetten op bibliotheken.
Het is de bedoeling dat vanaf 2018 het magazine van OPENDOEK ter inzage ligt in openbare
bibliotheken.
Ook wordt het gesprek opgestart om ervoor te zorgen dat in de theaterafdeling van openbare
bibliotheken de catalogus van de Theaterbib online te raadplegen is.
Dit maakt deel uit van een goede service, zowel van de openbare bibliotheek als van de Theaterbib.
Aangezien het aanbod theaterteksten bij openbare bibliotheken gewoonlijk beperkt is, kan op deze
manier een goed antwoord worden geboden op deze lacune en worden theaterbeoefenaars overal
beter in de mogelijkheid gesteld om materiaal te vergaren om voorstellingen te maken.
Festivals
Binnen de context van festivals kan OPENDOEK het publiek nog sterker aan zich binden door een
meer transparante communicatie met persoonlijke verhalen van deelnemers, vrijwilligers en
organisatoren. Door deze medewerkers een stem te geven in de communicatiekanalen en te tonen
met hoeveel enthousiasme en inzet voor het theater het festival wordt gemaakt.
Een slimme keuze van verhalen, ervaringen en achtergrondinformatie bij voorstellingen kan een
publiek dan weer inhoudelijk sterker binden aan de festivalprogrammatie én hen helpen om beter
hun weg daarin te vinden.
Communicatiestrategie - communicatieplan
Het spreekt voor zich dat de hierboven beschreven communicatiedoelen steeds worden gevat in een
doordachte communicatiestrategie en uitgewerkt in een effectief communicatieplan.
Omdat we leven in een samenleving waarin er continu informatie op ons afkomt, moeten in de strijd
om aandacht slimme keuzes worden gemaakt. Meer boodschappen verzenden betekent niet
noodzakelijk meer ontvangers bereiken.
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Om doelgericht de aandacht te trekken, ontwikkelt OPENDOEK een 360°-communicatiestrategie rond
de belangrijkste thema’s waarop ze zich wil profileren. Die worden aan 3 à 4 belangrijke momenten
in het jaar gekoppeld, bijvoorbeeld de start van het theaterseizoen, het Landjuweelfestival, de Week
van de Amateurkunsten…
Elk 360°-plan bouwt OPENDOEK op aan de hand van 7 stappen: doelbepaling, afbakening van de
doelgroep(en), een eenduidig verhaal, een geschikte verpakkingsvorm, afspraken rond
betrokkenheid, keuze van de media en ten slotte een afgebakende timing waarbinnen alles verspreid
wordt. Die timing is cruciaal om de aandacht van het publiek te winnen: heel even op zoveel mogelijk
plaatsen tegelijk aanwezig zijn: 360°.
Om de kwaliteit en de eenvormigheid van de communicatie te bewaken, worden ook de mensen die
namens OPENDOEK communiceren goed begeleid, in de eerste plaats de verschillende regio’s.
Via een online huisstijlmap en –boek maakt OPENDOEK de verscheidene huisstijltools bereikbaar
voor alle betrokkenen, mét richtlijnen voor een uniform gebruik. Daarbij hoort ook een overzicht van
het juiste gebruik van terminologie.

Operationele doelstelling 3.4.: OPENDOEK transformeert de volledige organisatie in het
kader van cultural governance zonder het waardevol en noodzakelijk contact met de basis te
verliezen
OPENDOEK wil waarden realiseren op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. Werken met
publieke middelen brengt een morele verantwoordelijkheid met zich mee. In de beleidsbrief 20162017 van Cultuurminister Sven Gatz verwijst hij naar de definitieve goedkeuring van de Vlaamse
Regering van 4 december 2015, dat het goed bestuur voor organisaties uit het Kunstendecreet
regelt.2 Hoewel enkel van toepassing op de organisaties uit het Kunstendecreet, zorgt deze
Beleidsbrief voor een legitimering om de hervorming van de AV/RVB van OPENDOEK door te zetten.
Uit het onderzoek met betrekking tot de hervorming van de Raad van Bestuur, uitgevoerd door Dirk
De Corte (ImproveMenT), kwam hij tot de volgende vaststellingen:
“November 2016 telt de RVB 12 bestuurders (10 mannen, 2 vrouwen), waarvan er 9 ouder zijn dan
55 jaar, de mediaanleeftijd 58 jaar is en de gemiddelde leeftijd 56 jaar bedraagt. Slechts 3
bestuursleden zijn jonger dan 45.

2

Het besluit bepaalt de principes van goed bestuur die de organisaties tegen 2021 moeten naleven. Het gaat onder meer over de opmaak
van een huishoudelijk reglement dat de deontologische code van de leden van de raad van bestuur bevat, het streven naar een
gelijkwaardige man-vrouwverhouding bij het samenstellen van de raad van bestuur, het aanduiden van minimaal een derde onafhankelijke
bestuurders in de raad van bestuur en het functioneren van de organen in een kader van wederzijdse controle en evenwicht.

45

De RVB rekruteert op dit moment zijn bestuurders in hoofdzaak uit het amateurtheaterveld. Bij de
samenstelling van de RVB wordt ook een ‘provinciale proportionaliteit’ nagestreefd als belangrijkste
criterium van diversifiëring. Andere criteria van diversifiëring zoals geslacht, leeftijd, professionele
competenties, … krijgen minder of helemaal geen gewicht.
Een en ander legt de vraag op tafel of het in de RVB noodzakelijk is om dat dominante (provinciale)
diversiteitscriterium aan te houden en of taken en bevoegdheden van de RVB (ook) niet door een
anders samengestelde en op een andere manier gediversifieerde RVB kunnen worden vervuld. Dat
zou leiden tot een samenstelling waarbij de provinciale vertegenwoordiging ondergeschikt wordt aan
de andere diversiteitscriteria die hierboven zijn vermeld: geslacht, leeftijd, professionele
competenties, ….”
Reeds in augustus 2016, tijdens een workshop met de AV in het kader van het beleidsplan, ging de
RVB akkoord om na te denken over een mogelijke hervorming van dit bestuursorgaan, met name een
verruiming naar competenties die een RVB dienstbaar kunnen zijn. Volgende competenties zijn bij
een dergelijk bestuur van belang: algemeen cultuurbeleid en besluitvorming, personeelsbeleid,
accounting, financieel management, rechtskennis (o.m. vzw-wetgevingen en arbeidsrecht),
strategisch management, marketing en publiciteit (o.m. ‘moderne media’ – sociale media), ….
De RVB wordt door de AV aangeduid om te ‘besturen’. Dit betekent: toezien op de strategische lijn
van de organisatie en het door de AV en RVB goedgekeurde beleidsplan. De operationele leiding is
toevertrouwd aan het management dat aan de RVB rapporteert. Een duidelijke scheiding is
noodzakelijk tussen het strategische (AV/RVB) en operationele niveau en daarbij horende
beslissingen – vastgelegd in een delegatiereglement – waar deze verhouding nauwkeurig wordt
gepreciseerd.
Een RVB functioneert als ‘solidair’ orgaan. Het is de taak van de bestuurders om het algemene belang
van de organisatie te dienen. In die zin zouden bestuurders geen vertegenwoordigende functie
mogen hebben. Ze dienen immers niet het particuliere belang van hun ‘achterban’, maar het
algemene belang van OPENDOEK en het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Een sterke ‘code
of conduct’ maakt deel uit van een goed functionerende RVB.

46

Wanneer de provinciale diversifiëring op bestuurlijk vlak wordt losgelaten is het belangrijk om de
band met ‘het veld’ (nu gegroepeerd via de respectieve provinciale structuren) te behouden. Een
overlegplatform met verschillende regio’s, die in nauw contact staat met het veld, wordt opgestart
en geïntensifieerd ten opzichte van de huidige werking met de POR’s. Die ‘parallelstructuur’ zou zich
dan uitsluitend kunnen concentreren op het ‘werkveld’ – uiteraard in nauw overleg met het
management van OPENDOEK - en de operationele taken duidelijker scheiden van de bestuurlijke
taken die een RVB toekomen. Gezien de provincies hun ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden vanaf 1
januari 2018 verliezen, en in het kader van het toekomstig Regiodecreet, is het evident dat wordt
nagedacht over een andere ‘clustering’ dan de huidige provinciale. Samen met de huidige POR’s
werd al een eerste oefening uitgetekend.
Tijdens de laatste AV van 2016, dd. 6 december 2016 werd het voorstel van stappenplan voor de
hervorming van de bestuursorganen unaniem goedgekeurd. Met de verkiezing van de nieuwe
voorzitter, Kristof Lataire (31 jaar), en nieuwe ondervoorzitter, Ellen Stubbe (41 jaar), zet OPENDOEK
officieel de verjonging in.

Operationele doelstelling 3.5.: OPENDOEK zet in op verregaande samenwerkingen met
collega-organisaties, professionele organisaties en organisaties uit andere sectoren
OPENDOEK heeft niet het volledige palet aan knowhow over elk specifiek onderwerp in huis. Om
specifiek, doelgericht en professioneel te kunnen werken, zijn allerhande partners noodzakelijk
waarmee er complementair gewerkt wordt. Deze samenwerkingen kunnen langdurig zijn of
projectmatig, afhankelijk van de inhoudelijke noodzaak, het soort samenwerking en de situatie. In
ieder geval moeten ze OPENDOEK in staat stellen om beter in te spelen op de noden van onze
samenleving.
Binnen het onderwijs vormen DKO, KSO, kunsthogescholen en conservatoria evidente partners. Toch
is ook hier samenwerking niet (altijd) evident. OPENDOEK wil de uitdaging aangaan om tot
structurele samenwerking en wederzijdse doorstroming van talent te komen.
Verder liggen er nog zeer veel samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de inclusieve
benadering die OPENDOEK opstart. Binnen het sociaal-cultureel veld zoekt OPENDOEK aansluiting
met verenigingen waar armen het woord nemen, met organisaties met opleidingen voor anderstalige
nieuwkomers, met dagcentra voor mensen met een beperking, met rusthuizen, noem maar op.
OPENDOEK is constant op zoek naar samenwerkingen die ertoe leiden dat participanten en partners
elkaar ondersteunen, inspireren en kennis delen. OPENDOEK wil samenwerkingen opzetten en
voortzetten op het gebied van amateurkunsten, om disciplines met elkaar te verbinden en op die
manier nieuwe publieksgroepen aan te spreken en het eigen bereik te vergroten. Voor zijn nationale
festivals werkt OPENDOEK telkens nauw samen met de gaststad of -gemeente van dat evenement.
Zo kan een grote impact worden gegenereerd door samen te werken met alle stedelijke diensten.
Ook gaat de organisatie samenwerkingen aan met onder meer andere culturele organisaties en
sociale organisaties om maatschappelijk kwetsbare groepen ook aansluiting te doen vinden.
Zoals aangegeven onder OD 1.1. (p.26) werkt OPENDOEK bij vormingsactiviteiten reeds structureel
samen met verschillende partners en wil onze organisatie in de toekomst die samenwerkingen nog
intensifiëren.
Binnen het jongerenpodiumkunstenlandschap (waar theater in al zijn (hybride) vormen gemaakt
wordt door jongeren) zijn er een aantal organisaties die op een professionele manier gestructureerd
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zijn, zoals onder andere Larf!, Nest Theaterwerkplaats, Fabuleus en Kaaiman. Deze organisaties
worden vaak niet graag in één adem vernoemd met amateurpodiumkunsten. OPENDOEK wil eraan
werken om toch toenadering tot elkaar te zoeken. Onze gedeelde passie is theater. De definiëring
volgend van amateur, waarbij een amateurtheatermaker iemand is die daar zijn brood niet mee
verdient (ongeacht de passie waar iemand mee, op of rond de scène staat), is een jongere per
definitie amateur.
Hieronder enkele concrete voorbeelden van projecten die in de pijplijn zitten.
Theater-film project Lier
In het najaar van 2017 organiseert OPENDOEK in samenwerking met Centrum voor Beeldexpressie
(hybriditeit, openstaan voor andere domeinen), het jeugdhuis Moevement en het cultuurcentrum
van Lier een theater-filmproject voor jongeren (uit heel Vlaanderen/Brussel) van 16 tot en met 26
jaar. Iedere partner draagt vanuit zijn expertise en met zijn netwerk dit project. Voor OPENDOEK is
dit een pilootproject. Na evaluatie wordt bekeken in welke andere steden/gemeenten een
gelijkaardig project kan ontstaan met andere lokale partners.
Project DAAR
In het najaar van 2017 plant OPENDOEK in samenwerking met de gemeente Kasterlee, provinciaal
cultuurhuis De Warande en het (professionele) theatercollectief Corpus Ca het project “DAAR”,
waarbij een theaterproductie wordt gemaakt waarbij de hele gemeenschap betrokken wordt. In die
gemeenschap worden 75 ouder-kind duo’s (over generaties heen) gezocht die in de productie willen
meespelen. Er worden lokale koren aangesproken voor live zang en veel lokale vrijwilligers worden
ingezet voor productionele ondersteuning. De ouder-kind duo’s worden tijdens en na het traject
door OPENDOEK begeleid bij eventuele doorstroming in het (amateur)podiumkunstenveld. Iedere
partner zet zijn kennis en netwerk in om het project te verwezenlijken.
VOKA
OPENDOEK haakt in op het onderzoek dat de KU-Leuven voerde naar de perceptie van soft skills bij
werkgevers en jongeren. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van 4 Europese Vormingsfondsen voor
de uitzendsector. Uit de resultaten blijkt dat werkgevers en jongeren sterk van mening verschillen
over het beheersen en het belang van soft skills. Met de resultaten uit dit onderzoek gaat OPENDOEK
aan de slag, legt contacten met VOKA en zet een traject op waarbij op een theatrale en speelse
manier gewerkt wordt rond soft skills en het belang ervan. Op die manier levert OPENDOEK een
bijdrage aan de bewustwording bij jongeren dat soft skills van essentieel belang zijn om een baan te
vinden en te behouden.

Operationele doelstelling 3.6.: OPENDOEK inspireert het lokaal cultuurbeleid ter
ondersteuning van de plaatselijke actoren
OPENDOEK wil in gesprek gaan met gemeentebesturen om hen te inspireren, te motiveren, te
enthousiasmeren om het amateurtheater en bij uitbreiding andere amateurpodiumkunsten te
ontdekken, koesteren en ondersteunen.
Een financiële toelage, het ter beschikking stellen van repetitie- en stockeerruimte, een
gemeentelijke uitleendienst, ondersteuning bij promotiemateriaal… Het kan een groot verschil
maken voor een theatergroep.
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De voorbije jaren stimuleerde OPENDOEK gemeentebesturen hiertoe met het project
‘Toneeltgemee’, waarbij ieder jaar een laureaat de titel verkreeg van Toneelgemeente.
De ervaring leert dat dit bij verscheidene gemeentebesturen een zekere dynamiek en ook een
gezonde competitiegeest op gang bracht.
OPENDOEK onderzoekt of het zinvol is om deze formule voort te zetten, dan wel of het tijd is om
deze formule aan te passen of zelfs te kiezen voor een nieuwe methode om besturen te laten
inspelen op de noden van de actoren in hun gemeente. Tenslotte kunnen die actoren toch ook op
positieve manier bijdragen tot de identiteit, de samenhorigheid en het cultuur- en vrijetijdsaanbod
van een gemeente.
Daarnaast biedt ook de vernieuwde formule van het Landjuweelfestival heel wat aanleiding om
samen te werken met gemeentebesturen en in het beste geval trajecten op te starten die ook na het
festival nog doorwerken, met andere woorden: die een duurzaam effect hebben.
Bij het Landjuweelfestival, dat voortaan ieder jaar neerstrijkt in een andere stad, wordt telkens
opnieuw gekeken naar de specifieke context, diversiteit en demografie. Wat leeft er in die bepaalde
stad en hoe kan daarop worden ingespeeld? De betrokkenheid van de hele stad en de omliggende
deelgemeentes is van fundamenteel belang voor het welslagen van het festival. Samenwerkingen
tussen projecten en organisaties, ook met organisaties zonder duidelijke link met de kunstensector
worden daarbij gestimuleerd. Sociaal-artistieke organisaties en projecten liggen voor de hand, maar
ook andere stadsfestivals en stedelijke thema’s kunnen betrokken worden om het festival te
verrijken. Een intensieve samenwerking met beleidsmedewerkers en cultuurdiensten van de
desbetreffende steden is noodzakelijk. Zij kennen de thema’s, noden en pijnpunten van hun stad
beter dan wie ook en zijn de ideale gesprekspartner om de lokale implementatie te doen slagen.

Operationele doelstelling 3.7.: OPENDOEK werkt aan een duurzaam personeelsbeleid
OPENDOEK werkt aan een correct HR-beleid met aandacht voor het welzijn van de werknemer met
als gevolg optimaal rendement voor de organisatie. Ze wil een duurzame relatie opbouwen met haar
medewerkers. Daarbij gaat niet alleen aandacht naar de professionele kwaliteiten en inhoudelijke
krachten van eenieder, maar wordt ook gekeken naar het welbevinden van eenieder bij het
uitoefenen van zijn/haar functie. Een medewerker die zich goed voelt bij wat hij doet, is
gemotiveerd, zal geneigd zijn om initiatief te nemen en levert op die manier ook weer een duurzaam
rendement voor de opdrachtgever: OPENDOEK.
Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode:
- Solidaire afspraken in een huishoudelijk reglement (terugbetaling onkosten,
handtekeningsbevoegdheden personeel, eindbeslissingen, betalingsbevoegdheid, enz.)
- Mogelijkheid tot thuiswerk
- Jaarlijkse functioneringsgesprekken (reeds opgestart in 2016)
- Flexibiliteit in ouderschapsregeling
In deze huidige maatschappij waar om de haverklap medewerkers uitvallen wegens stress of
aanleunen tegen een burn-out is het des te belangrijker om een gedegen personeelsbeleid te voeren.
Het welzijn van de werknemer wordt voortdurend opgevolgd zonder dat het rendement voor de
organisatie eronder lijdt, m.a.w. de dienstverlening blijft te allen tijde gegarandeerd.
OPENDOEK hoopt op die manier om met het huidig dynamisch team te kunnen verder werken.
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In 2017 neemt OPENDOEK afscheid van Hedwig de Bois, die reeds 16 jaar voor de organisatie werkt
en met pensioen gaat. Haar taken worden door Sofie Wanten overgenomen. Door het overschakelen
van systeem voor de cursusinschrijvingen is deze taak wellicht haalbaar met een halftijdse kracht.
De coördinatoren die deels een deelwerking voor hun rekening namen, worden hiervan nu
vrijgesteld. Vandaar een nieuw organigram voor de toekomst.
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Resultaatsverbintenissen
Strategische en operationele doelstellingen vooropstellen is één ding, ze realiseren is een ander.
OPENDOEK wil dit beleidsplan als beleidsinstrument gebruiken zodat te allen tijde het document ter
hand kan genomen worden om af te toetsen of de planning gevolgd wordt.
Voor bepaalde operationele doelstellingen werden in 2016 al stappen ondernomen (lichtgroene
kleur). Doelstellingen waarbij in bepaalde jaren gearceerde stukken voorkomen, zijn gerichte acties
die na uitvoering permanent aangehouden worden, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw
ontleningssysteem voor de Theaterbib of de aanzet tot correct archiveren in samenwerking met Het
Firmament.
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

strategische doelstelling 1: OPENDOEK inspireert het amateurtheaterveld en zet hen aan tot het verleggen van hun eigen grenzen
OD 1: ontmoetingen
actie link professioneel-amateur
actie stimulans festivals
actie DKO
actie samenwerking vorming
actie maatschappelijke tendensen
actie praatcafés, theaterdagen
actie cross-overs
OD 2: participatie
actie vormingsaanbod
actie doelgroepenbeleid
actie regionale wedstrijden
OD 3: kennis&expertise
actie dienstverlening
actie theaterbib/auteursrechten
actie Het Firmament
actie prospectie en kennisdeling
OD 4: digitalisering
actie theaterbib
actie myopendoek/theaterbib/vorming
actie webinars en TED-talks
OD 5: artistieke kwaliteit
actie leerplatform
actie amateur-professioneel
actie sociaal vs. min. aan artistiek
actie vorming/coaching
2016

strategische doelstelling 2: OPENDOEK creëert een gunstig klimaat voor nieuwe amateurpodiumkunsten en stemt haar werking hierop af
OD 1: nieuwe verenigingsvormen
studie universiteit
inspelen resultaten
OD 2: nieuwe disciplines
OD 3 hybride kunstvorm
OD 4: jong experiment

2016

2017

strategische doelstelling 3: OPENDOEK verbreedt het maatschappelijk draagvlak van de amateurpodiumkunsten
OD 1: kwaliteitsmerk
actie theaterabonnement
actie DKO
actie influencers
actie netwerk
OD 2: gedegen vrijwilligersbeleid
OD 3: communicatiebeleid
actie nieuwe huisstijl
actie nieuwe website
actie interne communicatie
actie format communicatieplan
OD 4: transformatie OPENDOEK
actie RVB/AV
actie stuurgroepen en commissies
actie redactieraad
actie regionaal overlegplatform
actie artistieke adviesraad
OD 5: samenwerkingen
actie AK's
actie professionele veld
actie kunsteducatie
actie jeugd
actie doelgroepen
actie andere sectoren (bv. VOKA)
OD 6: lokaal cultuurbeleid
OD 7: personeelsbeleid
actie arbeidsreglement
actie functioneringsgesprekken
actie HR-beleid

52

Doelstellingenmatrix

inclusief

duurzaam

divers

professioneel

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

SD 1
OD 1
OD 2
OD 3
OD 4
OD 5

1

SD 2
OD 1
OD 2
OD 3
OD 4

1
1

1
1

SD 3
OD 1
OD 2
OD 3
OD 4
OD 5
OD 6
OD 7

Totaal

1

1
1
1
1
1
1
1

9

14

1
1
1

1
1
1

10

1
1
1
1
1
1
1

15
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SD 1: OPENDOEK inspireert het amateurtheaterveld en zet hen tot verleggen van hun eigen
grenzen
OD 1.1.: OPENDOEK initieert ontmoetingen
OD 1.2.: OPENDOEK stimuleert participatie
OD 1.3.: OPENDOEK profileert zich als kennis- en expertisecentrum
OD 1.4.: OPENDOEK zet in op digitalisering
OD 1.5.: OPENDOEK stimuleert de artistieke kwaliteit

SD 2: OPENDOEK creëert een gunstig klimaat voor nieuwe amateurpodiumkunsten en stemt
haar werking hierop af
OD 2.1.: OPENDOEK pikt in op nieuwe verenigingsvormen
OD 2.2.: OPENDOEK houdt de vinger aan de pols op vlak van nieuwe disciplines
OD 2.3.: OPENDOEK speelt in op theater als hybride kunstvorm en verruimt de werking naar
podiumkunsten in het algemeen
OD 2.4.: OPENDOEK ondersteunt jong experiment en treedt op als mentor voor jong talent

SD 3: OPENDOEK verbreedt het maatschappelijk draagvlak van de amateurpodiumkunsten
OD 3.1.: OPENDOEK promoot amateurtheater zodat het een kwaliteitsmerk wordt
OD 3.2.: OPENDOEK creëert de randvoorwaarden voor het uitbouwen van een gedegen
vrijwilligersbeleid
OD 3.3.: OPENDOEK ontwikkelt een gedegen communicatiebeleid zowel intern als extern met oog
voor zowel de beoefenaar als de toeschouwer
OD 3. 4.: OPENDOEK transformeert de volledige organisatie in het kader van cultural governance
zonder het waardevol en noodzakelijk contact met de basis te verliezen
OD 3.5.: OPENDOEK zet in op verregaande samenwerkingen met collega-organisaties, professionele
organisaties en organisaties uit andere sectoren
OD 3.6.: OPENDOEK inspireert het lokaal cultuurbeleid ter ondersteuning van de plaatselijke actoren
OD 3.7.: OPENDOEK werkt aan een duurzaam personeelsbeleid
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Overgangsjaar 2017
OPENDOEK heeft ervoor gekozen om, na 16 jaar, de organisatie eens grondig onder de loep te
nemen. Tijden veranderen, mensen ook… Uit de resultaten van de bevraging en de workshops is ook
gebleken dat OPENDOEK een té behoudsgezind imago heeft. Maar veranderingsprocessen zijn
delicaat en mogen niet té snel worden doorgedrukt. Veranderingen maken mensen kwetsbaar en
bang. Tevens is het in de amateurkunstensector belangrijk om het doelpubliek in het verhaal mee te
krijgen. Tenslotte is OPENDOEK toch daarvoor in het leven geroepen: om het amateurtheater te
ondersteunen.
OPENDOEK begeleidt die veranderingsprocessen in twee stappen:
1. Eerst fact and figures verzamelen, die analyseren, presenteren om de mensen aan het
denken te zetten. Eens de wil tot nadenken is bereikt, kan er pas een verandering in visie
optreden.
2. Door in gesprek te gaan, te debatteren, ervaringen uit te wisselen wordt geprobeerd om
mensen tot een inzicht te brengen. Daardoor werpt zich een ander licht op de organisatie
waardoor de veranderingsprocessen als evidente stappen gaan lijken.
Onder operationele doelstelling 3.4. (SD3 – OD 3.4. - p.45) kondigt OPENDOEK een grondige
hervorming van de organisatie aan. Een dergelijk veranderingsproces moet doordacht en heel goed
voorbereid worden. Het werkveld moet er zich kunnen achter scharen, waarbij eenieder voordelen
ziet van de wending. Een realistisch stappenplan ligt klaar met als einddatum 31 december 2017. In
2018 staat OPENDOEK idealiter als vernieuwde, hedendaagse, jonge en overkoepelende organisatie
klaar voor een boeiende beleidsperiode.

Raad van Bestuur en Algemene vergadering
Begin december 2016 werd een nieuw duo als voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Dat is een
eerste aanzet voor de verjonging van de organisatie. De nieuw verkozen mensen staan mee aan het
roer van de vernieuwing die al werd goedgekeurd in vroegere vergaderingen van de Raad van
Bestuur en tijdens de laatste Algemene Vergadering van 2016. Hieronder een toelichting over de te
nemen stappen voor de herstructurering van de bestuursorganen.
Stappenplan
-

Opstart werkgroep hervorming
Uitschrijven nieuwe structuur met 2 zuilen (AV/RVB en overlegplatform)
Profielschets nieuwe bestuurders
Opstellen Code of conduct RVB
Statutenwijziging en goedkeuring AV
Opstellen delegatiereglement bestuur OPENDOEK vs. directie/management OPENDOEK
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Regionaal overlegplatform
OPENDOEK anticipeert op de hertekening van de bevoegdheden van de provincies in 2018 en is al in
2016 gestart met voorbereidende vergaderingen om de Provinciale Overleg Raden (POR’s) op een
andere manier te structureren, zonder daarbij het contact met de basis te verliezen (SD3 – OD 3.4. –
p.45 ). Er ligt een voorstel klaar om Vlaanderen en Brussel in 15 regio’s in te delen (afbeelding p.46)
waarbij elke regio een duo aanstelt om de coördinatie op zich te nemen. Idealiter is dit een duo met
als belangrijk criterium diversifiëring, zoals geslacht en leeftijd. Dit duo coördineert de werking in de
eigen regio en houdt de vinger aan de pols wat betreft de noden van de plaatselijke gezelschappen.
Elke regio heeft bij OPENDOEK-centraal een aanspreekpunt, een persoon die de vergaderingen
opvolgt en die bijstuurt waar nodig.
De regiocoördinatoren komen tweemaandelijks samen voor overleg met de andere regio’s. In de
loop van 2017 staan onder meer de provinciale wedstrijden op de agenda. Hoe kunnen de huidige
provinciale wedstrijden in een dergelijke regioverdeling georganiseerd worden? Nieuwe formules?
Nieuwe indelingen? Graag gaat OPENDOEK in gesprek met het werkveld. Daarom start reeds in
januari 2017 een tournee doorheen Vlaanderen en Brussel met als enige doelstelling de
contactpersonen/vrijwilligers inbreng te geven zodat deze hervorming door de hele sector gedragen
wordt.

Redactieraad
Onder operationele doelstelling 3 (SD3 – OD 3.3 – p.41) wordt een onderzoek naar de verdere
uitgave en spreiding van het magazine OP&doek toegelicht. In het overgangsjaar bespreekt
OPENDOEK de toekomst van dit magazine met een selecte groep, waaronder een aantal experts en
collega-organisaties. De huidige redactieraad wordt eventueel uitgebreid of opnieuw samengesteld,
naargelang de resultaten van dit onderzoek.
Naar aanleiding van het verbreden van de werking naar hybride kunstvormen wordt zelfs gedacht
aan een magazine voor podiumkunsten in de vrije tijd. Moet OPENDOEK bv. de hand niet reiken aan
Danspunt en de inhoud van haar tijdschrift verbreden? Vragen die in de komende beleidsperiode ter
tafel liggen.

Stuurgroepen en commissies
In de vroegere werking van OPENDOEK had elke deelwerking een eigen stuurgroep, ontstaan vanuit
de fusie in 2000. Zestien jaar later, rekening houdend met de veranderingen van mens en
maatschappij is dit niet meer relevant. Net zoals in het Kunstendecreet neemt OPENDOEK de
schotten weg en brengt alle theaterdisciplines samen onder één noemer. Alle disciplines, ook de nog
onbekende, verdienen evenveel aandacht. Daarom denkt OPENDOEK aan het samenstellen van een
artistieke adviesraad waarbij deskundigen en liefhebbers uit alle disciplines vertegenwoordigd zijn
om het volledig palet te promoten. Dan wordt bijvoorbeeld gedacht aan improvisatietheater,
figurentheater, vertelkunst, musical, teksttheater, comedy, bewegingstheater, enz.
Jong Doek, OPENDOEK voor jongeren, is de enige doelgroepenwerking die een eigen stuurgroep
behoudt. Uit noodzaak wil OPENDOEK jongeren aan boord krijgen en houden, want de
jongerencultuur verandert snel.
Voor het Landjuweelfestival en Spots op West wordt gezorgd voor onafhankelijke commissies die
selecties voor de programmering maken. OPENDOEK hoeft hier niet in te mengen, op voorwaarde
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dat deze selectie gebeurt op een deskundige manier. Voor beide festivals zou een combinatie van
professioneel en amateur een ideale formule zijn. Op die manier initieert OPENDOEK opnieuw
ontmoetingen tussen beide leefwerelden (SD1 – OD 1.1. – p.22).
Een grondige hervorming, maar noodzakelijk dus, waarmee OPENDOEK een nieuw elan wil nemen.
Ondertussen gaat in 2017 uiteraard de gewone werking van OPENDOEK verder.
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Begroting 2017-2021
uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

Medewerkers
Personeel
Uitzendpersoneel
Vrijwilligers
opleidingen

768.746,00
5.000,00
50.000,00
2.500,00

742.398,00
0,00
50.000,00
2.500,00

757.246,00
0,00
50.000,00
2.500,00

772.390,00
0,00
50.000,00
2.500,00

787.837,80
0,00
50.000,00
2.500,00

Organisatiekosten

160.000,00

163.200,00

166.464,00

169.800,00

173.200,00

Communicatie
Algemeen
Magazine

40.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

20.000,00
30.000,00

20.000,00
30.000,00

Databeheer/informatica

80.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Vorming/Coaching
vormingsaanbod
coaching

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

theaterbib

45.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Evenementen
algemeen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
regiowerking

200.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
4.900,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Projecten

18.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

150.000,00

Ontwikkelingsfonds/innovatie

25.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Ontmoetingen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

3.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Jong Doek

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Internationaal

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Financiële kosten

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Totaal

1.679.646,00 1.709.598,00 1.777.710,00 1.796.190,00 1.845.037,80
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inkomsten

2017

2018

2019

2020

2021

Medewerkers
Personeel

58.000,00

58.000,00

58.000,00

58.000,00

58.000,00

Lidgelden

290.000,00

319.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

Communicatie
Magazine (sponsoring)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Vorming/Coaching
vormingsaanbod
coaching

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

30.000,00
30.000,00

theaterbib

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Evenementen
algemeen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

60.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00

60.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Ontmoetingen
algemeen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

500,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00

1.500,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Jong Doek

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

1.058.601,42
29.250,14
20.000,00
20.000,00

1.079.773,45
29.835,14
0,00
20.000,00

1.101.368,92
30.431,85
0,00
20.000,00

1.123.396,29
31.040,48
0,00
20.000,00

1.145.864,22
31.661,29
0,00
20.000,00

25.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Financiële opbrengsten

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Totaal

1.681.451,56 1.730.208,59 1.788.400,77 1.811.536,77 1.845.125,51

Subsidies
Vlaamse Gemeenschap
Interne staatshervorming
Provincies
Gemeentes
Europese subsidies
Subisidies via participatiedecreet
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Toelichting bij de begroting
Het toegekende subsidiebedrag voor de komende vijf jaar is, na de meervraag in het
meerbehoeftenplan niet gehonoreerd. Daarenboven werden de bijkomende subsidies via het
Bijzonder Fonds voor de amateurkunsten in de andere organisaties geïmplementeerd waardoor
OPENDOEK 25.000 euro minder subsidies ontvangt.
De voorliggende begroting geeft een weerslag van wat er in alle doelstellingen voorop gesteld wordt.
In het actieplan voor 2017 wordt dit uiteraard gedetailleerder uitgesplitst.
Momenteel behaalt OPENDOEK bij de inkomsten een verhouding van 62/38 tussen middelen
toegekend door de Vlaamse Gemeenschap en eigen inkomsten.
Europese subsidies, die wel aangevraagd worden, zijn hierin niet opgenomen.
Uiteraard blijft OPENDOEK op zoek gaan naar alternatieve financiering en neemt goed
ondernemerschap mee in elke onderhandeling en elke samenwerking.
Volgend seizoen plant OPENDOEK een verhoging van het lidmaatschap met 10%, met dien verstande
dat ook nog een denkoefening gemaakt wordt over een eventueel aanbod van diensten voor nietleden. De bijdrage aan cursussen en coachings kan niet in datzelfde seizoen verhoogd worden, maar
is wel later in de komende beleidsperiode gepland.

Uitgaven

Medewerkers

Personeel
Uitzendpersoneel
Vrijwilligers
Opleidingen

2017

2018

2019

2020

2021

768.746,00
5.000,00
50.000,00
2.500,00

742.398,00
0,00
50.000,00
2.500,00

757.246,00
0,00
50.000,00
2.500,00

772.390,00
0,00
50.000,00
2.500,00

787.837,80
0,00
50.000,00
2.500,00

Onder de rubriek medewerkers staan zowel de personeelsleden als de vrijwilligers. Begin 2017 is er
nog een interimaris (Sofie Wanten) aan het werk, die in datzelfde jaar het vast personeelsbestand
komt vervoegen. In 2017 gaat Hedwig de Bois, administratie vorming, na 16 jaar OPENDOEK met
pensioen. Door het invoegen van een nieuw systeem voor de cursussen, wordt haar taak deeltijds
overgenomen door de onthaalbediende en deeltijds door de coördinator vorming. Vandaar dat het
bedrag voor 2018 daalt. Vanaf 2018 wordt er rekening gehouden met 2% indexstijging en voorzien
we in 2018 en 2020 een anciënniteitsverhoging.
In het kader van een duurzaam beleid wordt budget voorbehouden voor opleidingen van het
personeel.
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Voor diverse werkingen binnen de organisatie, zoals regiowerking, redactieraad, evenementen,
bestuursorganen en dergelijke, worden vrijwilligers ingezet die hiervoor een vrijwilligersvergoeding
ontvangen. Dit is de optelsom om een idee te kunnen geven hoeveel er op vrijwilligers wordt ingezet.

Organisatiekosten

Organisatiekosten

2017

2018

2019

2020

2021

160.000,00

163.200,00

166.464,00

169.800,00 173.200,00

Hieronder vallen alle algemene kosten: huur, telefonie, verzendingen, verzekeringen, sociaal
secretariaat…, ook rekening houdend met 2% indexering.

Communicatie

Algemeen
Magazine

2017

2018

2019

2020

2021

40.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

20.000,00
30.000,00

20.000,00
30.000,00

In 2017 wordt er een grote investering gemaakt voor de nieuwe huisstijl en de nieuwe website.
Vandaar dat het bedrag vanaf 2018 voor de algemene communicatie aanzienlijk daalt.
In het kader van de digitalisering wordt onderzocht in welke oplage en onder welke vorm het
tijdschrift in de toekomst nog verdeeld wordt. De papieren versie moet in elk geval minder luxueus
uitgegeven worden, een opmerking die vaak voorkwam in de bevraging van de sector. Dit vergt wat
aanpassing en voorbereiding zodat de stap geleidelijk kan gebeuren. Vanaf 2020 moet dit financieel
duidelijk voelbaar zijn.

Databeheer/IT infrastructuur
Bij het schrijven van het beleidsplan zijn al aardig wat stappen ondernomen om de IT bij OPENDOEK
aan te pakken.
De software van de Theaterbib en voor het vormingsaanbod worden compleet vernieuwd. Beide
systemen zouden in 2017 worden geïmplementeerd.
Myopendoek.be stelt de leden in staat om hun eigen gegevens te registreren en te wijzigen. In de
toekomst wordt dit ook gelinkt aan de nieuwe website (SD 1 – OD 1.4 p.34).
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Vorming/coaching

Vormingsaanbod
Coaching

2017

2018

2019

2020

2021

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

35.000,00
50.000,00

OPENDOEK blijft inzetten op een uitgebreid vormingsaanbod, speelt in op vernieuwing en zoekt
hiervoor structurele partners. Daarnaast gaan de groepen gretig in op het aanbod aan coaches die ze
voor een bepaalde werking of productie kunnen inzetten. Het blijft een investering voor de
koepelorganisatie maar de aanvrager dient hiervoor ook zelf een bijdrage te leveren.

Theaterbib
Dé grote uitdaging voor de Theaterbib is de digitalisering. Deze is gepland in 2017, zichtbaar in de
begroting. Daarna worden heel wat port- en administratieve kosten uitgespaard en wordt het budget
navenant aangepast.
Evenementen
2017

2018

2019

2020

2021

Algemeen

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
regiowerking

10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
4.900,00
35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Naast de twee grote evenementen Landjuweelfestival en Spots op West worden ook kleinere events,
bijvoorbeeld voor specifieke theaterdisciplines begroot. In het kader van de verbreding van de
werking worden vanaf 2019 meer middelen hierop ingezet. Zo wil OPENDOEK starten met de
organisatie van theaterdagen waar theaterliefhebbers van alle disciplines kunnen komen proeven.
In 2017, het overgangsjaar, kunnen de provinciale werkingen nog rekenen op een financiële bijdrage.
Na de herstructurering wordt er een globale pot aan middelen over de regio’s verdeeld, vandaar dat
er bij de provincies geen bedrag meer ingevuld staat.

Projecten
In 2017 ondersteunt OPENDOEK een aantal kleinere projecten. Tijdens dit overgangsjaar worden een
aantal initiatieven genomen in het kader van diversiteit waarvoor een dossier wordt ingediend onder
het participatiedecreet. Vanaf 2018 willen we harder inzetten op die ‘good practices’ als leerplatform
voor de amateurgezelschappen.
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Ontwikkelingsfonds/innovatie
Zoals gesteld in de strategische doelstelling 2 zet OPENDOEK in op vernieuwing en wil ook hierop
inspelen. Nieuwe theatervormen, hybriditeit, jong experiment… Voor dergelijke projecten houdt
OPENDOEK een potje ter beschikking. In 2017 is er een voorzichtige start gepland.

Ontmoetingen
2017

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

2018

2019

2020

2021

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

3.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00

De provinciale werkingen organiseren ontmoetingsdagen wat in 2017 nog bestendigd wordt. Vanaf
2018 wordt dit ook in de regiowerking verwerkt.
OPENDOEK centraal initieert de ontmoetingen over de gehele werking.

Jong Doek
In de bevraging van het werkveld en de vele workshops kwam vaak de opmerking naar voor dat de
organisatie te behoudsgezind is. De organisatie zet in op jongeren. Behalve het betrekken van
jongeren in alle geledingen van de organisatie kan JONG DOEK, de jongerenwerking van OPENDOEK
jaarlijks rekenen op een werkingsbudget van 75.000 euro.

Internationaal
In 2017, het jaar waarin de focus op verandering ligt, krijgt de nieuwe wending voor
internationalisering stilletjes aan vorm. De uitnodiging van Theaterwelten naar Spots op West is een
aanzet tot verdere internationalisering. Vanaf 2018 worden concrete projecten opgezet met partners
vanuit verschillende landen. Zo staat het congres rond seniorentheater op het programma met
Denemarken, Duitsland en Zuid-Tirol als partners. Eens die contacten gelegd, wil OPENDOEK daar
voldoende budget voor vrijmaken zodat deze samenwerkingen kunnen geïntensifieerd worden.
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Inkomsten

Medewerkers
OPENDOEK rekent de komende vijf jaar ook op de VIA-middelen. Hieronder vallen ook de bijdragen
die de medewerkers inleveren voor de maaltijdcheques.

Lidgelden
Bij de lidgelden voor 2018 is een stijging van 10% gerekend. Deze verhoging van lidmaatschap werd
ook in het meerbehoeftenplan aangekondigd.
Gezien de verjonging en verbreding van de organisatie in het kader van de hybride kunstvormen
rekent OPENDOEK op een stijging van het aantal leden vanaf 2019. In de komende jaren onderzoekt
OPENDOEK of de organisatie ook aparte diensten kan aanbieden waardoor theaterliefhebbers niet
genoodzaakt zijn zich lid te maken maar klant kunnen worden om bepaalde diensten tegen betaling
te verkrijgen.

Communicatie
Zij het nu digitaal of op papier, OPENDOEK dient meer te halen uit de advertenties in het magazine
OP&doek.

Vorming/coaching
Het vormingsaanbod en de coachings worden aangeboden tegen heel democratische prijzen.
Niettemin wordt wel een bijdrage gevraagd. Vanaf seizoen 2017 worden de vergoedingen voor de
docenten en de coaches verhoogd naar een correcte verloning. Dit impliceert een hogere kost voor
OPENDOEK. Gezien het lidmaatschapsgeld in 2017 verhoogt, kan OPENDOEK niet in hetzelfde jaar
ook de vorming duurder maken. Met de nieuwe huisstijl, waardoor de vorming explicieter aandacht
krijgt op de website van OPENDOEK, voorspelt de organisatie een stijging in aanvragen. Zo ja, dringt
zich een prijsstijging voor de cursussen en coachings op. Door een nauwgezette opvolging van het
budget kan hier snel op ingespeeld worden.

Theaterbib
Afgaand op de boetebetalingen van voorgaande jaren wordt dit bedrag vooropgesteld.
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Evenementen
2017

2018

2019

2020

2021

Algemeen

60.000,00

60.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

6.000,00
6.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Net zoals aan de uitgavenzijde worden in het eerste jaar de provincies apart gebudgetteerd. Daarna
gaat dit in de pot ‘Regiowerking’.
OPENDOEK zet sterk in op de zichtbaarheid van haar evenementen. Dit moet zich onder meer uiten
in de ticketverkoop van de diverse evenementen.

Ontmoetingen

algemeen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Regiowerking

2017

2018

2019

2020

2021

300,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Theaterliefhebbers samenbrengen is eerder een investering dan een lucratieve bezigheid. Net zoals
voorgaande post wordt na 2017 ook hier de opsplitsing in provincies niet meer gehanteerd.

Jong Doek
De inkomsten bij de jongerenwerking komen voornamelijk uit deelnames van vormingsactiviteiten.
De jongerenkampen en workshops voor jongeren zijn uit het budget van vorming genomen om aan
te tonen dat er duidelijk op jongeren wordt ingezet.
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Subsidies

Vlaamse Gemeenschap
Interne staatshervorming
Provincies
Gemeentes
Europese subsidies
Subsidies via participatiedecreet

2017

2018

2019

2020

2021

1.058.601,42
29.250,14
20.000,00
20.000,00

1.079.773,45
29.835,14
0,00
20.000,00

1.101.368,92
30.431,85
0,00
20.000,00

1.123.396,29
31.040,48
0,00
20.000,00

1.145.864,22
31.661,29
0,00
20.000,00

25.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

De toegekende subsidie van de Vlaamse Gemeenschap plus het bedrag ‘interne staatshervorming’
werd voor de komende vijf jaar jaarlijks met een indexsprong van 2% uitgezet.
Voor 2017 zijn er nog provinciale middelen beschikbaar die OPENDOEK net als het voorbije jaar
hoopt te mogen ontvangen voor de twee grote festivals.
Naast de provinciale middelen kunnen beide festivals ook rekenen op een financiële inbreng van de
plaatselijke overheden.
De Europese subsidies die OPENDOEK wil aanvragen voor het congres rond seniorentheater werden
hierin nog niet opgenomen.
Concrete plannen rond diverse doelgroepen worden gebundeld in enkele aanvragen binnen het
participatiedecreet. OPENDOEK maakt zich sterk dat de originaliteit en de intensiteit van deze
projecten voor deze kansengroepen de commissie zal overtuigen om deze te subsidiëren. Vandaar dit
voorzichtig bedrag in deze begroting
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“We moeten niet vergeten dat het verleden maar al te vaak ons zicht
op de toekomst belemmert”
- Wells Coats

