Brussel culturele
hoofdstaD van
europa 2030
Consultatieverslag

“Met steden is het als met dromen: van alles
wat je je kunt voorstellen kan je dromen maar
ook de meest onverwachte droom is een
rebus die een verlangen verbergt, ofwel het
omgekeerde ervan, een angst. Steden, net
als dromen, zijn opgebouwd uit verlangens
en angsten, ook al is de draad van hun
verhaal geheim, zijn hun regels absurd, de
perspectieven bedrieglijk, en verbergt ieder
ding een ander ding...”

De Onzichtbare steden, Italo Calvino
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In september 2016 kondigde Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels
Gewest, officieel de wens aan om een kandidatuur in te dienen voor Brussel als
Europese hoofdstad van de cultuur in 2030. In het kader daarvan werden de
Brusselse cultuurnetwerken - Brussels Kunstenoverleg (BKO), Réseau des arts
à Bruxelles (RAB), Brusselse Museumraad en La Concertation (Action Culturelle
Bruxelloise) - aangesteld om een missie van “sensibilisering, reflectie, prospectie en
mobilisatie van culturele, socio-economische en politieke actoren rond de kwesties
van deze kandidatuur en het vooropstellen van een kaderprogramma Brussel 2030”
te volbrengen. Deze opdracht werd geleid op een inclusieve en participatieve manier
zoals het Europees programma pleit. (Methodologieën worden gepresenteerd in
de bijlage.)
De periode van 10 jaar die ons nog scheidt van 2030 zal een hele transformatie
met zich meebrengen in Brussel. De sector zal veranderingen ondergaan en in gang
zetten die elk onderdeel van de stad, haar wijken en inwoners zullen treffen. Want
de uitdagingen waar Brussel voor staat zijn ongekend in onze moderne westerse
wereld. Ons stadsgewest heeft namelijk de tweede meest diverse populatie ter
wereld, bestaande uit 179 nationaliteiten. Daarbovenop is Brussel de enige
Europese stad waarvan meer dan de helft van haar inwoners er niet zijn geboren.
Hoe kunnen we in deze omstandigheden een gedeelde verbeelding voor Brussel
creëren? Hoe bouwen we samen aan de stad? Deze uitdaging van “hyperdiversiteit”
valt niet te onderschatten… maar lijkt de Brusselaars niet te intimideren.
De melting pot kan en zal de norm worden voor de Europese grootsteden van de
toekomst. Als we erin slagen om voor Brussel, Europese hoofdstad bij uitstek,
een gezamenlijk verhaal te creëren, dan kunnen we ons ook op Europees niveau
aan een collectieve verbeelding wagen. Brussel krijgt de kans om het cultureel
laboratorium te worden van Europa, om zich opnieuw uit te vinden, om dit collectief
verhaal uit te werken, het zich eigen te maken en te delen met de rest van Europa.
Met het oog op een effectieve verwezenlijking van de wensen van de bevoegde
autoriteiten, de burgers en de sector, schetst dit verslag de ambities die
voortkwamen uit een raadplegingstraject bij de culturele sector in Brussel, na een
transversale reflectie (zowel op communautair, taalkundig als sectoraal vlak) over
de inzet van cultuur in Brussel, in het vooruitzicht van een gebeurtenis die een
stad samenbrengt zoals de rol van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 dat
zou kunnen. Deze nota brengt verslag uit over de voortgang van deze missie en
het rijke materiaal dat eruit is voortgekomen en schetst de voorwaarden voor een
dergelijk toekomstplan voor de culturele sector.

Illustratie getekend voor het evenement van 28 januari 2019. Een reeks briefkaartjes werd gemaakt om de
ideeën van de hele Brusselse culturele sector te verzamelen wat betreft hun visie voor Brussel 2030.
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HET SUBSTRAAT
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De Europese verwachtingen

Het doel van de Europese hoofdsteden van de cultuur is, zoals het wordt weergegeven
door de Europese Commissie, “het zichtbaar maken van de rijkdom en diversiteit
van de Europese culturen, het vieren van de culturele samenhorigheid tussen
Europeanen, het versterken en verankeren van een Europees burgerschap binnen
een gezamenlijke ruimte en de culturele ontwikkeling van een stad. Daarbovenop
dient deze ervaring als ideale springplank voor het creëren van een dynamiek voor
de stad op internationaal niveau, om het beeld van de stad voor haar inwoners te
verbeteren, een nieuwe wind te doen waaien in de culturele sector en het toerisme
te stimuleren.”
Sind 1985 (toen het programma van start ging) hebben meer dan 50 steden de
titel van Europese hoofdstad van de cultuur gekregen. Ondertussen kennen we
de namen van alle steden tot en met 2022: Plovdiv (Bulgarije) en Matera (Italië) in
2019, Rijeka (Kroatië) en Galway (Ierland) in 2020, Timișoara (Roemenië), Éleusis/
Elefsina (Griekenland) en Novi Sad (Servië) in 2021 en Kaunas (Lithuania) en
Esch (Luxemburg) in 2022. Het is lang geleden dat er nog namen zoals Athene,
Amsterdam, Berlijn of Parijs de revue passeerden! Wat is er gebeurd?
Om beter te begrijpen waarom deze verschuiving heeft plaatsgenomen, om de
juiste conclusies te trekken voor Brussel (zowel de voor- als de nadelen van onze
kandidatuur) en om de verwachtingen van de sector, het Gewest en zijn burgers
beter te kunnen plaatsen, woonde de verantwoordelijke van de missie in oktober
2018 een conferentie bij, georganiseerd door SECoC2 in Wroclaw, Polen.
Op deze meerdaagse conferentie werd het algauw duidelijk dat de richtlijnen sinds
de laatste generatie Europese cultuurhoofdsteden (2012 - 2022) veranderd zijn3 .
Het doel van het programma is, zoals eerder vermeld, de transformatie van de stad
in gang te zetten dankzij cultuur gedragen door de burgers en in de geest van een
Europese samenwerking.
Dit doel wordt realistisch geacht op kleine schaal, maar ziet zijn slaagkansen
slinken wanneer het om steden boven de 150.000 inwoners gaat4. Zo leert men
ook dat de laatste grootsteden die zich kandidaat stelden, zoals Dublin voor 2020
of Sofia voor 2019, moeilijkheden ondervonden door de grootte van hun stad. Maar
beide steden geven ook mee dat hun kandidatuur een dynamiek teweeg bracht die
resulteerde in duurzame nieuwe werkvormen voor de sector. (zie kader)
1 «Ce qui est à la base d’un phénomène, d’une activité, d’une structure. Support physique (sol, roche, fond
marin) d’une population végétale ou animale.» Trésor de la langue française, atilf.atilf.fr/
2 SECoc («Shaping a European Capital of Culture») is een conferentieprogramma gericht op het helpen van de
kandidaat-steden als Culturele Hoofdstad van Europa om hun doel te bereiken, www.secoc.eu
Illustratie getekend voor het evenement van 28 januari 2019. Een reeks briefkaartjes werd gemaakt om de
ideeën van de hele Brusselse culturele sector te verzamelen wat betreft hun visie voor Brussel 2030.
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3 Merk ook op dat het bod voor 2030 moet worden uitgesteld tot 2024, maar dat de richtlijnen voor de
volgende 2029-2033 steden opnieuw zullen veranderen in 2023
4 Genoemd cijfer tijdens het SECoc conferentieprogramma van Wroclaw (2018), www.secoc.eu.

CONSULTATIEVERSLAG | P.7

Een andere grootstad, Athene, had snel door dat hun kandidatuur weinig kans
maakte en ging op zoek naar een buurt in de periferie van de stad. Zo ontstond er
een samenwerking met Eleusis (culturele hoofdstad in 2021), 20 km buiten Athene,
om deze oude havenstad om te bouwen tot een cultureel epicentrum voor de
regio. Met dit in het achterhoofd is Brussel ook een buitenbeentje.
In dit rapport lanceren we enkele ideeën die de komende jaren verder moeten
worden onderzocht en uitgewerkt als we Brussel de kans willen geven om zich
kandidaat te stellen in 2030. De “cultural audit” die we hier deden is slechts een
eerste stap om in de juiste richting te kijken. Met het oog op de doelstellingen
van het programma speelt de burger een centrale in de volgende stap, die enkel
gezet kan worden indien de juiste (financiële en menselijke) middelen vrijgemaakt
worden.

Een constructieve dynamiek
De voorbeelden waarbij we hier dieper op ingaan geven mee hoe grootsteden
toch interessante denkpistes kunnen ontwikkelen indien ze niet binnen het
kader van de selectiecriteria vallen. Een mislukte kandidatuur wil daarom
niet zeggen dat de opgebouwde dynamiek in het water valt.

Tea & Chats in Dublin
Ter gelegenheid van de kandidatuur als Culturele Hoofdstad in 2020
ontwikkelde Dublin een “tea & chat”-principe waarbij ze duizenden tassen
thee dronken met bewoners om de culturele noden en opportuniteiten van
de burger in kaart te brengen. Dit resulteerde in tientallen door de burgers
gedragen projecten en wordt nu jaarlijks herhaald als een onderdeel van de
culturele werking van de stad.

Culture Next Network in Sofia
In navolging van een verworpen kandidatuur voor 2019 heeft Sofia zich achter
een netwerk geschaard genaamd Culture Next Network dat zowel gelukkige
als ongelukkige kandidaten samenbrengt om op Europees niveau “good
practices” te delen en de internationale banden sterker te maken.

Athene / Éleusis
Nadat het duidelijk werd voor Athene dat de kansen klein waren om Culturele
hoofdstad te worden, besloot het comité om een wijk in de periferie te
steunen in haar kandidatuur. Zo kwamen ze terecht bij Eleusis, een stad met
een industrieel verleden en een grijze toekomst, ongeveer 20 km buiten het
centrum van Athene. Dit kleine havengebied werd uiteindelijk de winnende
kandidaat om Griekenland te vertegenwoordigen in 2021. De Atheense
culturele sector ondersteunt en bevordert de ontwikkeling en transformatie
van deze regio.

De Brusselse singulariteit
De Brusselse bevolking karakteriseert zich door zijn jeugdigheid en diversiteit
en zal in die richting blijven evolueren. De stad, die onderdak geeft aan een
veelvoud van werelden, heeft hierdoor een immense rijkdom maar eveneens
een maatschappelijke complexheid. Voeg daaraan een specifieke, institutionele
complexiteit toe en je krijgt een beeld van het Brusselse DNA.
Tijdens de participatieve sessies hoorden we meermaals dat Brussel een echte
culturele broeihaard is van onontgonnen potentieel. Ook al is dit geen nieuwe
ontdekking, ze wordt wel gedeeld door de meerderheid van de sector. Goed nieuws,
want deze potentiële rijkdom opent de deuren voor een spannende toekomst.
Maar hoe kunnen we hier het beste uit halen? Rekenen op een traditioneel
meerjarenplan met een eenstemmige visie binnen een afgebakende structuur doet
de wenkbrauwen fronsen binnen de sector. Brussel is namelijk gehecht aan zijn
chaos, of die nu architecturaal of institutioneel is, en laat zich niet gemakkelijk
temmen.
De voorgestelde denkpistes, rijkelijk aangevuld door verschillende interviews,
bijeenkomsten, collectieve intelligentie-sessies en ontmoetingen gedurende het
parcours hebben als doel een denkbeeld te bieden - geen kader of afgebakend
terrein. Wat we ondervonden is dat de sector veel gunstiger gezind is tegenover
een organische, regeneratieve, collectieve en duurzame methode. Net zoals Brussel
kan dit er op het eerste zicht wanordelijk uitzien, maar daarachter zit een verweven
verhaal waarin iedereen een plaats vindt.

HET MYCELIUM

5

Mycewatte?
Het beeld van een mycelium kan ons helpen de rol van de culturele sector
binnen de civiele maatschappij beter te begrijpen. Van de voedzame bodem
waar het zijn grondstoffen uithaalt tot de ontwaking van de champignons
zorgt het mycelium, het ondergrondse netwerk van draden, ervoor dat alles
zich ontwikkelt in harmonie met de omgeving. Het kan de hardste obstakels
afbreken maar geeft ook zuurstof en voedingsstoffen aan anderen. Indien we
dit vertalen naar de culturele sector zien we een manier om verder te bouwen
aan wat al werkt, zonder het geheel te moeten herstructureren. Zorgen dat
connecties sterker en beter functioneren zodat ze op lange termijn nieuwe
stadsprojecten doen ontwaken.

5 «Ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végétative d’un champignon.» Trésor de la
langue française, atilf.atilf.fr/
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Rekeninghoudend met de Europese realiteit, de Brusselse complexiteit en
de resultaten van diverse collectieve intelligentie-sessies komen we tot drie
hoofdthema’s die als leidraad fungeren in het traject naar Brussel 2030. Deze
drie thema’s moeten worden gezien als prioriteiten, zodat de sector zich verder
kan ontplooien en werken aan een collectief stadsproject. De drie thema’s zijn:
duurzaamheid, nieuwe technologieën en het opzetten van een collaboratieve
cultuur.
Voor elk van deze thema’s leggen we drie voorstellen voor. Dit kan gaan van
een schets tot een erg concreet, zelfs al actief initiatief. De voorstellen werden
samengesteld op basis van de ontmoetingen, collectieve intelligentie-oefeningen
en vergaderingen samen met de stuurgroep die plaatsvonden sinds september
2018. We trachtten een zo divers mogelijke groep deelnemers te laten participeren
van zowel professionals binnen de sector als mensen uit gelinkte sectoren. In de
laatste sessie van 28 januari 2019 lieten meer dan 200 mensen hun stem horen
over deze negen voorstellen om zo telkens de urgentie, prioriteit en haalbaarheid
te bepalen van elk van deze stellingen.
In het algemeen hebben deze voorstellen als doel de kennis over de stad, de
samenwerking en een duurzame dynamiek te bevorderen zodat we stapsgewijs de
toekomst kunnen voorbereiden en het mycelium kunnen verrijken.
Het goede nieuws is dat we in Brussel al heel wat concrete projecten zien ontwaken
die de basis kunnen vormen voor de gekozen voorstellen. Maar een breder
draagvlak, betere methodieken en een sterker samenhorigheidsgevoel zou deze
projecten ten goede komen. Hiervoor moeten we echter meer middelen, mensen
en kennis ter beschikking stellen.
Het spreekt voor zich dat deze eerste schets, binnen een sectoraal en participatief
kader, enkel de eerste zaadjes heeft gepland voor een ambitieus Brussel in 2030.
We moeten er nu voor zorgen dat we gestaag en met veel zorgvuldigheid deze
kiemen onderhouden.

2009 – 2019: Niets veranderd?
Bij het opstellen van deze nota hebben we natuurlijk kennis opgedaan bij de
veelvuldige publicaties van de laatste tien jaar. Systematisch gingen we onze
bevindingen aftoetsen met eerder bekomen conclusies.
Want er is al veel geschreven over de culturele sector en de visie in de
voorbije tien jaar. We gebruikten onder andere de bevindingen van: StatenGeneraal (EGC, sinds 2005), Cultuurplan voor Brussel (RAB/BKO, 2009),
Bruxelles6 [dans] 20 ans7 (2009), Où va Bruxelles? Waarheen met Brussel?
(2012), Demain Bruxsel (2019). Sommige situaties zijn veranderd, maar andere

blijven een pijnpunt of opportuniteit voor de stad. Hierop verder werken is
zeker een prioriteit!
Bij het herlezen van deze studies is het bijvoorbeeld interessant om op te
merken dat in 2009 de sector hoopt/wenst/denkt om de institutionele chaos
te decomplexifieren. Maar vanaf 2012 (cfr Waarheen met Brussel) begint
er een acceptatie te komen betreffende de complexiteit van de stad. Een
problematiek die zich omvormt tot een basisbegrip en nog recentelijk met
het Civil Society Fellowship onderdeel maakt van het DNA van Brussel.
Met deze accolade willen we de gekende conclusies minimaliseren noch
in een nieuw jasje steken: we pogen ze in het achterhoofd te houden bij
het schrijven van deze nota, zodat men verder kan bouwen op hetgeen al
bestaat. Wat we zeker willen doen is door middel van deze analyse de steeds
wederkerende obstakels te benoemen en oplossingen voor te stellen zodat
we niet steeds een weg naast de obstakels bouwen maar een collectieve
manier vinden om ze voor eens en voor altijd af te breken.

De voldoening van duurzame ontwikkeling
Tijdens de verschillende samenkomsten werd het snel duidelijk dat duurzaamheid
hoog op de agenda stond en werd gezien als een prioriteit die sterk aanleunt bij
de artistieke activiteiten en waardes waarvoor de sector opkomt. Deze uitdagingen
zijn in tien jaar tijd verschoven van een timide accolade (Cultuurplan voor Brussel)
tot een noodzakelijke prioriteit. Zo hielden we op 21 november 2018, vertrekkend
uit de vorige gesprekken, een volledige collectieve intelligentie-sessie op basis van
de objectieven van de Verenigde Naties8. Uit deze sessie vloeiden de voornaamste
preoccupaties van de sector voort, en het belang om deze problematieken
gezamenlijk aan te pakken.
Natuurlijk gebeurde die shift niet zomaar. Ecologie staat centraal in het huidige
politieke debat, maar de sector wenst het gebruik van het woord duurzaamheid
over een veel bredere boeg te gooien. Duurzaamheid houdt ook in dat de stad een
open kader creëert zodat de burger zich goed, weerbaar en samenhorig voelt9. De
sector is zich er ook van bewust dat het niet enkel gaat om artistieke producties
met een een lage CO2-impact, maar dat het ook gaat om het creëren van een
publiek dat de Brusselse diversiteit vertegenwoordigt. Hoe zorgen de culturele
actoren dat ze een positieve impact hebben op de stad? Vaak merken ze dat het
op lokaal en wijkgebonden vlak is dat ze iets kunnen bijbrengen op duurzaam vlak.

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
6 https://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Cultuurplan_Plan-culturel/plan_culturel_pour_bruxelles_FR.pdf
7 http://www.publicspace.brussels/ressource/bruxelles-a-vingt-ans-bruxelles-dans-20-ans/
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9 Objectifs Développement durable de l’ONU, 11 «Villes et communautés durables». https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/cities/
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1: Een gezamenlijk project rond cultuur als weerbaarheid

De eerste stap van het project zal volgens de sector bijna 8 jaar in beslag
nemen en wordt gezien als de think-tank van het hele Brussel 2030-verhaal
waarbij banden met universiteiten en socio-culturele organisaties worden
gemaakt. Hierbij worden de verschillende partners uitgenodigd om samen na
te denken over hoe de culturele sector kan helpen om de stad leefbaarder
en de burger weerbaarder te maken. Deze entiteit wordt gezien als een ideaal
moment om de tijd en ruimte te nemen om op lang termijn te kunnen nadenken
over de stad, waarbij ze gevoed kan worden door concrete voorbeelden maar
eveneens als voedingsbodem kan dienen voor stadsprojecten.
Naast een meer algemene aanpak rond duurzaamheid richtte de sector zich ook
op het specifiek ecologische aspect van het verhaal. De meeste actoren zijn er zich
van bewust dat het ecologische verhaal compleet moet geïntegreerd worden in de
essentie van hun werk maar weten soms niet waar te beginnen. Ze missen duidelijk
een gezamenlijke visie waar elk aspect van duurzaamheid in past, of het nu gaat om
het verkleinen van de afvalberg, het verbeteren van de recyclage of een slimmere
omgang met gedeelde grondstoffen. Er moet een complete paradigmashift komen
die al luid weerklinkt in het maatschappelijke debat.

ì Prioriteit 2: Opzetten van een logistiek deelplatform
Het afval van de ene is de rijkdom van de andere… maar van welke andere?
In het verlengde van het testproject In Limbo, een samenwerking tussen De
Munt, Rotor en Zinneke heeft de sector duidelijk zijn interesse geuit in een
gemutualiseerd logistiek platform zodat objecten, grondstoffen en zelfs
diensten een tweede leven kunnen leiden. Met In Limbo als schoolvoorbeeld
en ook Mutualisons-Nous die een dergelijk platform aan het uitwerken is voor
de sociale sector lijkt het ons opportuun om uit te zoeken of dit haalbaar is
in het volledige Brussels Gewest en of het ook intersectoraal kan werken.
In deze context van een logistiek deelplatform werd natuurlijk In Limbo als
partner genoemd, maar ook Bruxelles-Environnement. Het circulaire aspect
wordt gezien als een enorme meerwaarde voor de sector.

R Prioriteit 3: Ontmoetingen rond «Duurzaamheid»
De sector ziet het zitten om twee keer per jaar samen te komen om goede
praktijken te delen. Organisaties zoals Zinneke, Greentrack of Pulse worden
gezien als voortrekkers van deze stap en zouden mee kunnen helpen bij
10 Veerkracht wordt benaderd in de zin hoe Innoviris dit interpreteert in haar Cocreatefinancieringsprogramma, dat «de verkenning, het experiment en de gezamenlijke productie van kennis voor
stedelijke weerbaarheid ondersteunt» omdat «elke crisis een mogelijkheid biedt om te evolueren naar een
gewenste en duurzame toekomst «. Deze notie wordt breed besproken binnen en buiten de culturele sector,
maar ook momenteel binnen Innoviris zelf. In de huidige context willen we verwijzen naar een vorm van
positieve reactiviteit, die zowel op de toekomst gericht is als op de uitdagingen van het heden, met optimisme
en volgens de principes van een duurzame ontwikkeling (veerkracht is inderdaad uitdrukkelijk gerelateerd aan
de uitdaging van duurzaamheid, zowel voor de VN als voor Innoviris).
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*LEGENDA
Verwachte duur:

R
ì
ê

1 tot 2 jaar
3 tot 4 jaar
5 jaar of langer

het opzetten van deze meer informele maar noodzakelijke dynamiek. Een
overzicht van wat er bij je buur gaande is helpt om te realiseren dat zaken
mogelijk zijn op elk niveau.

De deugdzaamheid van het digitale
We merken dat de culturele sector een vrij ambigue relatie met de digitalisering
onderhoudt. Enerzijds is er een duidelijk gemis op vlak van kennis en is er een groot
besef van de vele onontgonnen mogelijkheden; anderzijds is er een argwanende
houding tegenover de ethische vraagstukken die een verdere digitalisering met
zich meebrengt. Hierdoor groeit de kloof en wordt er vaak weggekeken van het
probleem. Globaal gezien herkennen we hier duidelijke kansen die gegrepen
kunnen worden met concrete stappen. Maar waar te beginnen?

ì Prioriteit 1: Workshops om op niveau te geraken
Het doel hier is om, in een periode van drie jaar, opleidingen te voorzien in
het kader van digitalisering. Meerdere organisaties traden hierbij naar voren:
DigitYzer, Armada, Molengeek en PointCulture kunnen een begeleidersrol
opnemen om de sector op te leiden en kennis te verschaffen in een ethisch,
praktisch en maatschappelijk kader. Het doel is niet om zonder enige kritiek
digitale technologie te incorporeren, maar om te kijken naargelang de huidige
maatschappelijke waarden en transformaties welke technologieën het beste
passen bij de culturele en artistieke sector.
De transformatie van de sector door middel van de nieuwe technologieën zal op
verschillende niveaus gebeuren; een aantal daarvan werden al besproken tijdens
de participatieve sessies, zoals bijvoorbeeld het feit dat de musea zich de vraag
stellen wat de meest doeltreffende manier is om de collecties te digitaliseren.
Andere spelers zien technologie als een kans om gemakkelijker een meer divers
publiek aan te spreken, of om een publiek te bereiken dat eerder onbereikbaar
leek. Maar technologie zorgt ook voor een vervaging van de grenzen tussen kijker,
bezoeker en producent. Naast de klassieke manieren om technologie te integreren
als communicatietool kan het ook een erg interessant gereedschap zijn om de
werking van de stad beter te begrijpen en de juiste conclusies te trekken voor een
geïntegreerde stad.

ê Prioriteit 2: Zich voorzien van digitale tools voor een coherente stad
Nadat iedereen op niveau is gebracht is het tijd om de juiste digitale tools
te kiezen voor de Brusselse cultuursector. Deze tools zullen hoe dan ook
ethisch en transparant moeten zijn en een globale lezing kunnen geven van
wat er in de stad gebeurt. Ze moeten ook kunnen helpen bij het archiveren,
centraliseren en documenteren, met als doel via samenwerking met de burger
betere coöperaties op te stellen voor een sterkere stad gedragen door haar
burgers en op het niveau van het Gewest. De sector verwacht dat dit makkelijk
5 jaar in beslag zal nemen en idealiter in de vorm van een samenwerking
gebeurt met het CIRB, visit.brussels en Constant.
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ì Prioriteit 3: De link met de jeugd versterken via het digitale
De Brusselse cultuursector moet zich ook voorbereiden op de demografische
veranderingen in 2030. Brussel is dan een stad waar jongeren een nog groter
deel van de bevolking zullen vertegenwoordigen. Deze jongeren zullen
beter, sneller en kritischer omspringen met technologie: dat merken we
nu al wanneer we hen het voortouw laten nemen zoals tijdens de Meet &
Greet #4 georganiseerd door Lasso in het thema van “stadsfestivals door en
voor jongeren”. Als we hen de kans willen geven om deel te nemen aan het
maatschappelijk debat, dan mogen we de technologische achterstand niet
uit het oog verliezen. Ook hier zijn er sterke partners aanwezig op het terrein:
Molengeek, Fablab, jeugdhuizen en scholen.

De voordelen van samenwerking
Tijdens het verloop van dit parcours werden we vaak geconfronteerd met
getuigenissen rond de moeizaamheid van samenwerkingen op verschillende niveaus
(intern, extern, lokaal, nationaal, internationaal, intersectoraal, interdisciplinair).
De culturele sector is gekend als een sector die een grote nood heeft aan goed
georganiseerde samenwerkingen, dit bewijst ook de vele vragen aan de netwerken
om projecten te faciliteren. Dit probleem werd reeds tien jaar geleden aangekaart
maar is daarom niet minder interessant.
Nog steeds weerklinkt de vraag om betere methodes op te zetten zodat uitwisselingen
vlotter verlopen en sneller hun vruchten afwerpen. Voor grootschalige projecten
met tientallen partners is het nodig om de tijd te nemen om de juiste tools te
ontwikkelen.
Ook wanneer we samenwerkingen op andere niveaus bekijken, zoals de
samenwerking met de financiële sector, ziet men dat dit geen evidente denkoefening
is. Vaak heeft elke sector zijn eigen taal en waarden en botsen die nog voordat
er iets van elkaar geleerd kan worden. Toch is het juist daar dat de culturele
sector tijd in wil investeren, m.a.w in het nadenken over manier om wederkerige
samenwerkingen tot stand laten komen. Hiervoor wordt het volgende voorgesteld:

ê Prioriteit 1: Opzetten van een kenniscentrum voor alternatieve economie
Meer en meer organisaties beschouwen alternatieve vormen van economie als
een kans voor de toekomst. Ze zien het als een mogelijk plan om autonomer,
reactiever en waardegerichter te werken. Het doel van het opstellen van een
dergelijk kenniscentrum (geschat op 5 jaar werk) zou zijn om bestaande
initiatieven, opportuniteiten, methodes en succesverhalen te documenteren
en te delen met de sector zodat er een beter beeld kan gemaakt worden
over het spectrum van de mogelijkheden. Deze terbeschikkingstelling kan
een eerste stap zijn om een meer creatieve en reactieve sector te verkrijgen
ten opzichte van de uitdagingen van de toekomst. De meest prominente
organisaties binnen deze discussie waren o.a. Prométhéa, Cultuurloket, St’Art
en de crowdfundingplatformen.
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Een tweede probleem dat zich stelt wanneer het over samenwerkingen gaat werd
eerder al even aangekaart: de moeilijkheid om elkaars kader (werkwijze, waardes
en jargon) te verstaan waardoor vaak informatiefluxproblemen ontstaan of verlies
aan kennis die weldegelijk gedeeld zou moeten worden. Het is vaak ook moeilijk
om te weten wie men moet aanspreken om meer informatie te verkrijgen.

R Prioriteit 2: Versterken van de rol en visibiliteit van faciliterende organisaties
Sommige organisaties bestaan al en hebben de taak om als ombudsman te
fungeren tussen de culturele sector en andere sectoren. Soms bestaan er
raden die beide linken en op andere momenten vullen de netwerken deze rol
in. Dit gebeurt voor de meest gelinkte sectoren zoals de economie, toerisme
en onderwijs, maar vaak hebben deze ombudsmannen niet de nodige
functies om deze belangrijke taak tot een goed einde te brengen. Voor dit
voorstel beseffen we dat er reeds sterke actoren bestaan die hier aan werken,
maar moet er verder gewerkt worden aan een sterkere visibiliteit voor deze
organisaties door middel van een duidelijke cartografie. Organisaties zoals
Innoviris, ICC of Prométhéa worden gezien als sleutelfiguren in dit dossier.

ê Prioriteit 3: Ter beschikking stellen van samenwerkingsmethodologieën
Dit voorstel is een gevolg van meerdere concrete vragen betreffende de
zoektocht naar methodologieën om duurzame samenwerkingen op te zetten in
de Brusselse regio. Om een cultuur van samenwerking op te zetten moet men
via de praktijk gaan. Gelukkig heeft de culturele sector vaak de mogelijkheid
om samenwerkingen op te zetten, alleen verlopen die niet altijd even goed.
Indien we willen werken aan een gemeenschappelijk verhaal zonder dat het
weegt op ieders werklast zullen we betere werkmethodes moeten opzetten.
Indien deze kennis en ervaringen samen worden gebracht via een gedeelde
methodologie is het mogelijk om betere werkingen op te stellen. Hiervoor
wordt er gekeken naar onder mee Michel Bauwens (Open Source, P2P
foundation), Demos en de universiteiten.

DE CARPOFOOR

11

Na dit overzicht van impasses die we moeten ontwijken, uitdagingen die we moeten
aangaan en opportuniteiten die we moeten grijpen is het tijd om even te observeren
wat er zoal kan ontwaken uit het broeiende mycelium. Sommige paddestoelen
hebben niet gewacht om al uit het rijke Brusselse substraat te groeien.

11 «Partie visible, non souterraine, des champignons à basides, généralement constituée d’un pied et d’un
chapeau et portant des spores à la face inférieure du chapeau. (C’est cette partie que l’on nomme usuellement
champignon.)» Dictionnaire Larousse, larousse.fr
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1. Van voorstellen naar concreet project

te ontwikkelen om samen te werken. Voeg hier de drang van de culturele
sector aan toe om vanuit bottom-up te werken en er verschijnt een perfecte
match.

Ze zijn de vrucht van gedeelde dromen, sterk aanwezig in Brussel, die enkel vragen
geplukt te worden…

Vb4. Emissievrije doelstelling

De culturele sector verwacht namelijk geen titaneske werven of een jaar vol
vuurwerk en groots spektakel, zoals al in december 2015 werd geconcludeerd
in een communicatie genaamd “Collaboration entre la Région bruxelloise et le
secteur culturel - Propositions concrètes” van RAB/BKO. Wat de sector wel nodig
acht is een ondersteuning voor ontwakende projecten. Hierdoor ontstond het idee
om een gemutualiseerde cel tussen de netwerken op te zetten die de bloeiende
projecten kan faciliteren en helpen groeien tot het niveau van een regionaal project.
Doorheen het proces kwamen meerdere projecten met een potentiële regionale
uitstraling naar voren. Elk van deze projecten botste op pijnpunten die terugkwamen
in de voorstellen.
Vb1. Renaissance Festival
Het Renaissance Festival klopte een aantal keren aan bij RAB/BKO om
samen te kijken naar betere collaboratieve methodologieën. Het idee om een
Brusselse Biënnale op te richten resoneert bij de beeldende kunsten, maar bij
de operationalisering ontbreken er nog elementen zoals een betere digitale
leesbaarheid van de sector, de collecties, informatie en methodologieën om
samenwerkingen snel te concretiseren. Vaak wegen samenwerkingen als een
extra last op de al drukke agenda van eenieder. Snel tot concrete doelstellingen
en verwachtingen komen kan verhelpen dat steeds dezelfde organisaties de
rol van trekker op zich moeten nemen.
Vb2. Gemeenschappelijk Museumdepot
Tijdens de collectieve intelligentiesessie voor de musea, die specifieke
uitdagingen wensten aan te kaarten, kwam het idee tot stand om een
gemutualiseerd depot op te zetten. Dit zou heel wat private investeringen
overbodig maken voor elk museum dat op een professionele manier wil
conserveren. Deze tools en werkkrachten samen met een overzicht van de
collecties centraliseren zou de kosten drukken, ecologischer zijn en een
voorbode kunnen zijn voor meer samenwerkingen.
Vb3. Mutualisons-nous
Vanuit het maatschappelijk middenveld ontwaken eveneens projecten
die sterk aanleunen bij de waarden van de culturele sector. Zo werden we
aangesproken door Mutualisons-nous, een co-create project van o.a Financité,
CoopCity, Bral, Communa,.. dat onder andere een ‘plek van mogelijkheden’
aan het oprichten is in Brussel waarbij ze de burger en zijn burgerbewegingen
een centrale rol willen geven. Binnen dit project achten ze het ook belangrijk
om een logistiek platform op te richten, de weerbaarheid van de burger te
bevorderen, de technologie terug in eigen handen te nemen en methodieken
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In 2030 zouden de doelstellingen van de UN moeten gehaald worden. Één
daarvan is een complete nuloperatie als het op uitstoot aankomt. Met het
gegeven dat de Brusselse culturele sector duidelijk hard wil inzetten op
duurzaamheid en dat 2030 op veel vlakken een kerndatum aan het worden
is, kunnen we stellen dat ook de culturele sector zich engageert om aan
deze doelstellingen te voldoen.Dit zal enkel kunnen indien we sterke
samenwerkingen organiseren, transparante logistiek en goede praktijkuitwisselingen opzetten.

2. Co-creatie van een gemutualiseerde cel
Indien we de toekomst in het oog willen houden en tegelijkertijd willen werken
aan het verbeteren van de huidige situatie moeten we ervoor zorgen dat de
voedingsstoffen op de juiste plek geraken. Elk cultureel netwerk heeft zijn
specificiteiten en kan niet op alle veldslagen aanwezig zijn. Daarom kwamen we op
het idee om een gemutualiseerde cel op te richten met de volgende doelen:
•

Het valoriseren van samenwerkingen: zoals het reeds in de voorstellen stond,
blijkt er een duidelijke vraag naar betere samenwerkingen en methodes om dit
te ondernemen. De gemutualiseerde cel zou hier de rol van facilitator kunnen
innemen.

•

Een laboratorium zijn voor nieuwe organisatiemodellen: in het boek Everything
for Everyone van Nathan Schneider leren we dat coöperatieven steeds op
de voorgrond komen nadat er een crisis heeft plaatsgevonden. Deze vorm
dient namelijk om de waarden van een civiele maatschappij terug in een
organisatiestructuur te plaatsen: gemutualiseerde krachten, gezamenlijke
logistiek, democratische overlegstructuren en een kruispunt vormen tussen
economie, sociaal en cultuur. Hieruit concluderen we dat een coöperatieve
een interessante denkpiste is voor de gemutualiseerde cel.

•

Een impact hebben gedurende een specifieke tijdsperiode: de gemutualiseerde
cel heeft als doel om bij te staan bij het ontwikkelen van betere werkmethodes
en denkpistes binnen de Brusselse realiteit. Er een einddatum aan verbinden
helpt om de nodige urgentie te creëren en een institutionalisering tegen te
gaan. De coöperatieve, geboren in de urgentie van 2030, wordt zo naargelang
de tijd een gemeengoed dat niet onder de controle valt van het klassieke topdown denken. La Main 9-3.0 is een interessant voorbeeld van een vergelijkbare
culturele coöperatieve in Parijs. Deze coöperatieve heeft een structuur opgezet
om tientallen plekken te openen in delen van de stad waar culturele huizen
geen gemeengoed zijn. 20.000 burgers en organisaties hebben elk 100 euro
geïnvesteerd waardoor ze nu verschillende ruimtes kunnen openen die in
samenspraak met de lokale actoren kunnen worden geprogrammeerd.
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•

Inhoud: wanneer we even bij onze Noorderburen kijken, ontdekken we de
dynamiek van Pakhuis de Zwijger, een project dat de vinger aan de pols houdt
op vlak van stadsdynamiek en een brede waaier van culturele actoren aan het
woord laat. Wat interessant is, is te gaan kijken hoe ze hun programma opstellen:
in samenwerking met de burger die naargelang zijn/haar engagement een rol
kan spelen in het debat. Door die vinger aan de pols-mentaliteit kunnen ze
zeer snel reageren op wat er gaande is in de stad. Deze gemutualiseerde cel
acht het belangrijk om dezelfde vinger aan de pols-mentaliteit op te nemen.

De prioriteit hier lijkt ons het bouwen van een omgeving die het ontkiemen van
grootstedelijke projecten bevordert door het ter beschikking stellen van tools en
methodes om die projecten te kunnen realiseren in een niet-institutionele vorm
die ten dienste zal staan van de gehele sector gedurende de komende tien jaar.
Deze rol van facilitator zal dienen om de juiste energiën te spenderen op het juiste
moment zonder de taak van trekker op te nemen.
Op basis van deze bevindingen en een overzicht van de vorige pogingen lijkt het
ons opportuun om een coöperatieve op te richten, eerder dan een nieuwe vzw. Dit
zou in verschillende fases kunnen gebeuren, waarbij de eerste stap de aanwerving
is van iemand die de taak zou opnemen om de gemutualiseerde cel vorm te geven.
Het opstellen van een dergelijke organische structuur kwam al meermaals voor
in vorige projecten en kan inspiratie halen uit gelijkaardige projecten zoals het
eerder genoemde Pakhuis de Zwijger en Paris La Main 9-3.0.

3.Fasering
Concretisering van de gemutualiseerde cel
•

Vehikel voor ideeën: nog voordat de cel er komt is het belangrijk om verder
te werken aan de gedeelde waarden: mutualisatie, transparantie, collaboratie,
duurzaamheid en deze op te nemen binnen de gesprekken met de vele partners.

•

Documentering van de methodologieën: het opzetten van een ‘toolbox’ zodat
elke partner uit de sector zich beter kan organiseren, samenwerkingen kan
opzetten en leren van de anderen.

•

Facilitatie-oefeningen: reeds voorbereidend werk verrichten rond startende
dossiers zoals Renaissance, Mutualisons-nous, Dépôt Commun en Zéro
Carbone om de vinger aan de pols te houden en werkmethodes te ontwikkelen.

Opzetten van de structuur
•

Coöperatieve: concrete studies uitvoeren bij andere steden en een debat
openen met coöperatieve structuren zoals CoopCity en Financité hier in
Brussel.

•

Participatieproces:
een
participatief
traject
opzetten
waarbij
sectorvertegenwoordigers deelnemen aan het uitbouwen van een mogelijke
culturele coöperatieve voor Brussel.
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Objectief 2030
In de loop van 2019, ondertussen tien jaar na de publicatie van het Cultuurplan
voor Brussel, zal de analyse Creatief met chaos die geleid werd door Sophie
Alexandre en Leen De Spiegelaere in samenwerking met Innoviris gepubliceerd
worden. Deze studie heeft als doel de werking van culturele en artistieke organen
te analyseren binnen de institutionele complexiteit en hoe deze zich doorheen de
jaren hebben aangepast.
Tegelijkertijd heeft deze nota als doel om de urgenties en ambities, soms al
aanwezig in het Cultuurplan voor Brussel, een plaats te geven in een toekomstig
cultuurplan voor Brussel 2030. Indien we deze drie documenten samenvoegen
merken we dat er een onderliggende toon van samenwerking terug te vinden is
met aanvullende elementen die elkaar sterker maken. Zoals bijvoorbeeld de keuze
om binnen deze nota niet het politieke kader te analyseren maar zich te verdiepen
in duurzaamheid en ethische technologie, thema’s die aanvullingen vormen ophet
Cultuurplan voor Brussel. Het opstellen van een samenhorig project op niveau van
het gewest kan de lijm zijn voor het verder ontwikkelen van al deze doelstellingen.
De Brusselse cultuurnetwerken, die meer dan 290 leden tellen met zowel culturele
als artistieke projecten in het Gewest, kunnen dan wel enkele taken en werven
op zich nemen en merken dat er een collectieve interesse is vanuit hun leden,
maar missen de nodige werkkrachten om deze dynamieken naar het gewenste
niveau en publiek te brengen. Desalniettemin positioneren de netwerken zich
als een belangrijke deelnemer aan de bottom-up dynamiek die nu is opgestart.
Daarom onderlijnt de nota nogmaals het belang om de missie te verlengen met
de nieuwe beoogde doelstellingen en er een verdere collectieve werking van te
maken van de netwerken ten aanzien van 2030. Met deze steun van het Gewest
kunnen de netwerken in een meerfase-plan (met als einddoel de oprichting
van een coöperatieve structuur) een gemutualiseerde cel oprichten. Die zal de
netwerken helpen om als facilitator projecten op gewestelijk niveau te doen
ontwikkelen. Daarbovenop, door zich te richten op het mutualiseren van kennis,
ervaringen en logistiek, zal er een voedingsbodem worden gecreëerd voor een
gemeenschappelijke, coherente en gedeelde stad Brussel. Vanaf dat moment kan
gewerkt worden aan een dynamische culturele en artistieke sector die op regionaal
niveau zijn steentje bijdraagt waarbij er met alle dimensies rekening gehouden
wordt, zowel met de burgers, de instituten als de kunstenaars.

Illustratie getekend voor het evenement van 28 januari 2019. Een reeks briefkaartjes werd gemaakt om de
ideeën van de hele Brusselse culturele sector te verzamelen wat betreft hun visie voor Brussel 2030.
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Wat ook kan geconcludeerd worden uit dit traject is een eerste positionering
ten opzichte van de kandidatuurstelling van Brussel als culturele hoofdstad van
Europa. Er vloeit namelijk uit dit traject dat een gemeenschappelijk doel gelinkt
aan een datum op middellange termijn wel degelijk mensen in beweging brengt.
De horizon van 2030 is daarom een erg sterke aantrekkingspool. Desalniettemin
wordt de titel in zichzelf, gezien de financiële en prestige-gelinkte voordelen ermee
gepaard gaan, niet gezien als de ultieme droom. Er zijn meerdere vraagtekens die
boven komen drijven: hoe zorgen we dat dit geen eenmalige ervaring wordt zonder
verdere coherente en continue werking? Wat met de concurrentie met de andere
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Belgische steden, in de wetenschap dat Brussel in 2000 al culturele hoofdstad
van Europa was? En is het werkelijk een realistische oefening waar we energie in
moeten steken wetende dat de kans miniem is, gebaseerd op onze bevindingen
van SECoC (aantal inwoners, reeds een titel op onze naam, …)?
Met deze opmerkingen in het achterhoofd achten de culturele netwerken, als
vertegenwoordigers van hun leden, op dit eigenste ogenblik van de consultatie,
het niet mogelijk om reeds aan te sluiten bij een mogelijke kandidaatstelling. Toch
hopen we dat het Brusselse Gewest deze nota ziet als een kans om verder in te
gaan op een langetermijntraject waarbij de nota kan dienen als een blauwdruk
van een ‘laboratorium’ voor het vervolg van de culturele sector gebaseerd op
samenwerkingen op grote schaal. Want het is duidelijk dat uit deze kwalitatieve
analyse kan gesteld worden dat de toekomst duurzaam en collectief zal zijn.
Daarom dat we ook duurzaam en collectief willen verdergaan met dit verhaal
indien ons tijd en middelen worden gegund. Want deze visie ontwikkelen zal niet
enkel de regionale cultuur bevorderen maar mogelijk ook Brussel op de Europese
kaart zetten als de stad die een gedeeld narratief verhaal heeft gecreëerd, rekening
houdend met veelvuldige realiteiten van de culturele diversiteit. Daarbovenop
valt dit samen met de nodige tijd om de urgenties van de sector voor een betere
stadsbeleving te realiseren. We bevinden ons op een kantelmoment waarbij we
terug kunnen kijken op tien jaar cultuurplan voor Brussel en vooruit kunnen kijken
naar de tien komende jaren om daarin stapsgewijs ook een collectieve bottom-up
visie te kunnen integreren.

▷ en als een rijkdom beschouwt. Brussel als laboratorium voor Europa dus,
niet alleen in woorden maar ook in de feiten.
De Brusselse netwerken BKO/RAB, Museumraad en La Concertation hebben
van de huidige minister-president van het BHG de opdracht gekregen om
een sensibiliseringstraject op te zetten met de Brusselse culturele sector over
Brussel 2030, Culturele hoofdstad van Europa.
In 2009 was er een eerste Cultuurplan voor Brussel. Sindsdien zijn de
netwerken sterk gegroeid, hun draagvlak is toegenomen, ze zijn volwaardige
gesprekspartners geworden voor sector en beleid. Langzaamaan laten we de
complexen van het verleden achter ons.
BRXL2030 is hét moment om een stap verder te zetten, om sector en beleid
rond de tafel te krijgen om samen, over legislaturen en subsidieperiodes
heen, een plan te ontwikkelen voor de toekomst. Een nieuw cultuurplan dat
Brussel als echte hoofdstad van Europa profileert.

Onze leden en artiesten dromen ervan om elke dag culturele hoofdstad te zijn,
in de zin dat ze graag willen erkend worden voor het artistiek werk dat ze nu al
leveren. Met deze nota willen we de sector een hart onder de riem steken via
een inclusieve manier van werken die de Brusselse diversiteit weerspiegelt. Een
onderbouwde en professionele sector met een coherente visie en waarde is waar
wij naar uitkijken de komende tien jaar.

Uittreksel uit de analyse “How does the Brussels cultural sector
cope with the institutional complexity and the social diversity?”
(wordt gepubliceerd in 2019)
Het lijkt ons duidelijk dat de fragmentering in Brussel de organisaties
belemmert in hun ontwikkeling en in hun werking. Zonder te willen streven
naar één uniform beleid kunnen we concluderen dat het goed zou zijn om
minstens te werken aan één overkoepelende visie op cultuur in Brussel. Een
visie die wel rekening houdt met de specifieke Brusselse realiteit van zowel
organisaties als bewoners. Een visie die oog heeft voor de blinde vlekken van
het huidige patchwork en zo voor meer efficiëntie kan zorgen. Een visie die
niet de ambitie heeft om andere visies en kaders te vervangen, maar om ze te
verbinden. Een visie die diversiteit en verscheidenheid als vertrekpunt neemt ▷
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BIJLAGEN
Teams

Een van de eerste acties die werd ondernomen was de oprichting van een
stuurgroep. De stuurgroep ging van start vanaf de zomer van 2018 en telde diverse
sleutelfiguren uit de culturele sector en zijn omgeving (universiteiten, artiesten,
toerisme, socio-cultureel). Tijdens de onderzoeksmaanden werden nieuwe
deelnemers toegevoegd op een organische manier, bepaald door de vraagstukken
die werden voorgelegd en de evolutie van de missie.
De rol van de stuurgroep was om zowel op de inhoud als de methode te letten en
het project bij te staan bij het opstellen van de finale nota. Ze gaven nuttige info,
juiste aanbevelingen en brachten ons in contact met nieuwe sleutelfiguren per
thema. Ook zorgden ze ervoor dat we steeds opnieuw gekaderd werden binnen de
urgenties van de sector en konden we zo ook aftoetsen of we in de juiste richting
aan het kijken waren.
Vanaf september werd een nieuwe missie-verantwoordelijke aangesteld om het
team te versterken en de volgende zaken op te zetten:
•

een participatieve dynamiek met de culturele sector

•

het uitwerken van intersectoriële partnerschappen

•

een actieplan uitwerken

•

een tussenpersoon zijn voor de sector en het kabinet

•

het sensibiliseren en voorbereiden van een mogelijke kandidaatstelling

Om dit tot een goed eind te brengen, binnen een participatief kader, werd de
missie-verantwoordelijke ondersteund door een stuurgroepvoorzitter die mee de
inhoud van de collectieve intelligentiedagen bepaalde, het contact verzorgde met
sleutelfiguren binnen en buiten de sector om een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van wat er gaande is in Brussel. Er werd eveneens een dynamiek opgezet
waarbij meerdere gesprekken voor herkadering konden zorgen van de beoogde
resultaten. Het was een proces dat continu in beweging was tussen vergaderingen,
interviews, collectieve intelligentiesessies, skype-gesprekken en redelijk vroege
kladversies van ideeën. Het was vanaf het begin de bedoeling om de sector zo lang
mogelijk aan het woord te laten.

De methode
Illustratie getekend voor het evenement van 28 januari 2019. Een reeks briefkaartjes werd gemaakt om de
ideeën van de hele Brusselse culturele sector te verzamelen wat betreft hun visie voor Brussel 2030.
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Met deze prospectie-oefening voor 2030 werd beoogd om op een collectieve
manier te gaan denken over de toekomst van Brussel. We hebben vanaf het begin
gekozen voor een bottom-upaanpak waarbij uitwisselingen, horizontaliteit en
samenwerkingen centraal stonden.
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Om dit praktisch om te zetten hebben een een Brusselse versie van de methodes
van futuroloog Peter Schwartz12 uit zijn boek The art of the long view: planning for
the future in an uncertain world gehaald. De basispremisse hiervan houdt in dat we
door de onbekende uitdagingen en blokkades van de toekomst te benoemen,pistes
en bijhorende strategieën kunnen uitwerken om tot het beoogde resultaat te
geraken.
In Brussel was het het collectief FoAM dat ons enorm inspireerde om deze methode
toe te passen op de gevraagde denkoefening. Hun aanpak, die ze meermaals
gebruikten om Brusselse vraagstukken aan te kaarten, zorgde ervoor dat we met
een open geest en een waaier aan mogelijkheden konden beginnen om later in het
proces te vernauwen en sterkte- en zwaktepunten aan te kaarten.
Dergelijke oefeningen hebben als doel om de toekomst onder specifieke
voorwaarden in te beelden, reacties neer te schrijven en deze samen te brengen
met een groep. Onderliggende nuances en pertinente opmerkingen kunnen
hierdoor opborrelen en denkpistes opleveren die anders onzichtbaar bleven. De
open indeling van de oefening zorgt er ook voor dat iedereen constructief kan
deelnemen aan de oefening en oplossingsgericht denkt. Zowel op individueel als
collectief niveau vertellen de reacties op blokkades en moeilijkheden veel over
wat wel en niet mogelijk zal zijn in de toekomst.
Zo werden er vier dagen van collectieve intelligentie georganiseerd, waaronder één
rond de musea. Daarnaast werd de eerste stuurgroepvergadering eveneens in die
vorm gehouden, om de methode aan te scherpen, urgenties bloot te leggen en het
eerste thema te lanceren. Ook de nieuwjaarsdrink werd een collectieve oefening
waar meer dan 200 sectorvertegenwoordigers aan deelnamen. Thema’s zoals
jeugd, diversiteit, duurzaamheid, maatschappelijke verankering en intersectoraal
werk kwamen vaak aan bod tijdens de verschillende sessies. In de loop van dit
participatieve proces werd er ook de tijd genomen om de methode te verbeteren,
te zoeken naar extra informatie, mensen te betrekken om conclusies af te toetsen,
enz. Ook keken we naar andere manieren om beslissingen te nemen zoals de Open
Source-tool Loomio13, de Visual Mapping-methode of het principe van Discovering
Alternatives14.

view” hadden vermengen met mensen die over specifieke kennis beschikken en
mensen die af en toe deelnemen aan de sessies en hun persoonlijke visie wilden
toevoegen. Hierdoor werd elke sessie een mix van deelnemers die daarom niet
overeenkwam met de vorige sectie en dus steeds een frisse maar toch doordachte
mening kon geven over het gekozen thema. De vragen werden zo gevormd dat de
deelnemer zich moest positioneren: welke toekomst is er voor thema X en welke
obstakels zal het tegenkomen? Waar moet men eerst mee starten voordat men kan
werken aan de urgentie? Welke oplossingen liggen er voor de hand? Welke externe
transformaties zijn er nodig? Wat kan men veranderen aan zijn eigen werking? Zijn
er succesverhalen betreffende dit thema? Welke Brusselse actoren kunnen hier
een belangrijke rol in spelen?
Leden van de stuurgroep werden uitgenodigd om deel te nemen aan elke
collectieve intelligentie-sessie. Wanneer enkele mensen van de stuurgroep niet
konden deelnemen aan een bepaalde sessie werd er een afspraak gemaakt of een
document verstuurd om hun meningen toch te integreren in het verhaal, dit om
een coherent geheel te behouden. Hetzelfde werd gedaan voor sleutelfiguren van
een bepaald thema die wegens tijdsgebrek niet konden deelnemen aan de ene of
andere sessie.
Het geheel aan ontmoetingen, collectieve intelligentie-sessies, vergaderingen of
interviews heeft ervoor gezorgd dat we een interessante blauwdruk hebben voor
de huidige culturele sector die kan dienen om verder na te denken over de juiste
kansen en noodzaken voor een Brusselse kandidatuur in 2030, maar die vooral
ook een stem kan geven aan de sector naar de politiek toe en een springplank kan
worden voor het opzetten van nieuwe gezamenlijke projecten.

Ook de thema’s hebben een organisch verloop gekend en waren vaak gebaseerd
op de bevindingen van de voorgaande sessie. Dit om te vermijden dat discussies in
cirkels bewogen en om ervoor te zorgen dat het verhaal op een collectieve manier
onderbouwd werd. Om ook de diversiteit binnen de deelnemers te behouden
richtte we een systeem op van gemixte deelname: 30% van de deelnemers waren
mensen van de stuurgroep die het volledige verhaal volgde, 20% waren specifiek
mensen die iets te maken hadden met het thema en de overige 50% waren andere
mensen, uitgenodigd door de netwerken. Zo konden we mensen die een “long
12 «Partie visible, non souterraine, des champignons à basides, généralement constituée d’un pied et d’un
chapeau et portant des spores à la face inférieure du chapeau. (C’est cette partie que l’on nomme usuellement
champignon.)» Dictionnaire Larousse, larousse.fr
13 www.loomio.org
14 https://libarynth.org/futurist_fieldguide/discovering_alternatives?s[]=discovering&s[]=alternatives
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