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Good Governance vindt de laatste jaren meer en meer ingang in de cultuursector in Vlaanderen. 
Het vormt het sluitstuk van een proces van professionalisering dat zich sinds de jaren 90 in 
de cultuursector heeft doorgezet. In 2012 werd een leidraad Cultural Governance door het 
Fonds voor Cultuurmanagement (UA) overhandigd aan de toenmalige minister van Cultuur, 
Joke Schauvliege. In vele culturele organisaties en cultuurcentra kende de leidraad navolging 
en/of werden de principes besproken binnen de Raden van Bestuur. De huidige minister van 
Cultuur Sven Gatz nam het thema ook ter harte en integreerde enkele principes van cultural 
governance in de uitvoering van het vernieuwde Kunstendecreet. De vraag is nu hoe openbare 
bibliotheken en publiekrechtelijke archieven op lokaal niveau hiermee moeten omgaan. Ze zijn 
immers — in tegenstelling tot de private kunstensector — anders georganiseerd. De meeste 
hebben geen aparte vzw-structuur maar zijn ingebed in lokale administraties. Dat betekent 
echter niet dat de principes van cultural governance niet van tel zijn. Integendeel, de nood 
naar transparantie en check and balances is zelfs groter en het is een uitdaging om te zien hoe 
deze principes binnen een lokaal bestuur kunnen helder gemaakt en toegepast worden. Voor 
de analyse in dit artikel is onder meer een beroep gedaan op een onderzoek naar de praktijk 
van het cultural governance in Vlaanderen, dat de Universiteit Antwerpen uitvoerde in 2012.

toegePaSt oP de cultuuSector 
zouden We governance zo Kun-
nen forMuleren:
“Cultural governance is de praktijk van 

goed bestuur voor culturele organisa-

ties. Het bestuur van culturele organi-

saties stelt de uitvoering van de mis-

sie op lange termijn voorop door het 

bepalen van de strategie. Het bestuur 

vrijwaart hierbij de (artistieke) missie, 

de ethiek en de financiële gezondheid 

van de organisatie. In dit proces van 

cultural governance houdt het bestuur 

rekening met alle (interne en externe) 

stakeholders van de organisatie.”

OMSCHrIjVINg VAN HET BEgrIP COrPOrATE 
gOVErNANCE
Het begrip corporate governance staat voor deugdelijk of 
behoorlijk bestuur. In de bedrijfswereld is het begrip al enkele 
decennia gemeengoed. De regels omtrent corporate gover-
nance uit het bedrijfsleven zijn echter niet zomaar te vertalen 
naar de culturele sector. Bij corporate governance staan econo-
mische resultaten en marktoriëntatie voorop, terwijl bij cultu-
ral governance de artistieke missie en/of een maatschappelijke 
oriëntatie centraal staan. 
 
WAArOM CUlTUrAl gOVErNANCE?
Juist omdat de meeste culturele organisaties werken met 
publieke middelen, is goed bestuur niet alleen relevant maar 
ook noodzakelijk. De overheid en de maatschappij verwachten 
een verantwoordelijke omgang met deze middelen. De Vlaamse 
overheid is niet alleen subsidiënt maar ook één van de belang-
rijkste stakeholders in dit proces van goed bestuur. Een transpa-
rante werking van bestuursorganen en een duidelijke controle, 
geven de overheid en andere stakeholders vertrouwen. De pro-
fessionalisering die zich sinds de jaren 90 in de cultuursector 
heeft doorgezet, dient niet enkel te slaan op de invoering van 
een beleidsplanmethodiek en de aanwerving van bezoldigde 
medewerkers, maar ook op een goede werking van de bestuurs-
organen. Deze dimensie werd tot voor kort vaak over het hoofd 
gezien. Organisch gegroeide vriendenbesturen en onduidelijke 
rolverdeling waren eerder de praktijk. Bovendien verwacht de 
overheid hoe langer hoe meer veerkracht en zelfredzaamheid 
van culturele organisaties. Zo wil minister Gatz met zijn witboek 
Aanvullende Financiering de organisaties aanzetten om extra 
middelen te zoeken in de particuliere en private sector. De rol 
van de Raad van bestuur en het leiderschap zijn hierin cruciaal.
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DE VIjF AlgEMENE PrINCIPES VAN gOED BESTUUr
We kunnen vijf algemene principes van goed bestuur voor cultu-
rele organisaties onderscheiden. In de leidraad van 2012 worden 
hier 25 concrete aanbevelingen aan gekoppeld:
1. De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten 

dienste van de doelstellingen en de artistieke/culturele missie 
van de organisatie. Ieder orgaan heeft eigen, duidelijk afge-
bakende taken.

2. De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het 
principe van checks and balances staat hierbij centraal.

3. De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in 
voldoende mate op de hoogte van hun werking en beslissin-
gen.

4. De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvul-
dig in functie van de doelen en de missie van de organisatie 
en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie 
vervullen.

5. De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en 
externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden 
de bestuursorganen rekening met deze stakeholders.

Het bestuur van een culturele organisatie speelt zich niet af 
in een vacuüm, maar binnen een bepaalde maatschappelijke 
context waarin een veelheid aan actoren betrokken zijn bij de 
organisatie. De belangrijkste stakeholders van een culturele 
organisatie zijn de bestuursorganen, de bezoldigde en onbe-
zoldigde medewerkers en het publiek. Daarnaast is er nog het 
maatschappelijk niveau: de externe stakeholders, waaronder de 
overheid, andere actoren uit het middenveld en aparte vrienden- 
of vrijwilligersverenigingen. De belangrijkste stakeholder in de 
gesubsidieerde cultuursector is en blijft de overheid. De mate 
waarin de overheid betrokken is in het bestuur van de organi-
satie hangt echter af van het type organisatie.

DE CUlTUUrSECTOr IN VlAANDErEN:  
DIVErSITEIT TrOEF
Er mag dan een groot verschil zijn tussen corporate governance 
in het bedrijfsleven en de culturele sector, binnen de culturele 
sector zelf is er ook een grote diversiteit, zowel naar discipline, 
schaal, oorsprong (publiek of privaat) en juridische structuur. 
In de toepassing van de principes goed bestuur is er een merk-
baar verschil tussen de private kunstensector en de overheids-
gebonden publieke organisaties, waaronder de cultuurcentra, 
openbare bibliotheken en de publiekrechtelijke lokale archieven.

DECrEET lOKAAl CUlTUUrBElEID
Het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 juli 2001 creëerde een 
kader waarbinnen gemeentes met een bibliotheek, cultuur- of 
gemeenschapscentrum ondersteund kunnen worden door de 
Vlaamse overheid. Om deze subsidies te verkrijgen, moet het 
bestuur van openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschaps-
centra aan verschillende voorwaarden voldoen. Het decreet legt 
geen bepalingen over de rechtsvorm op. Wel moeten cultuur- 
en gemeenschapscentra aan volgende bestuursbepalingen vol-
doen:

• Beschikken over een beheersorgaan voor het CC en/of de OB 
conform het Cultuurpact.

• De gemeente moet voor het CC en/of de OB een beleidsplan 
opmaken voor 6 jaar. Indien er een gemeentelijk cultuurbe-
leidsplan is, moet het beleidsplan voor het CC en/of de OB 
geïntegreerd worden in dit gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

Ook met betrekking tot personeel of de directie werden bepa-
lingen opgenomen:
• De OB moet geleid worden door een voltijdse bibliothecaris. 

Bij gemeentes met meer dan 20.000 inwoners moet deze van 
A-niveau zijn.

• Het CC moet beschikken over personeel dat voldoet aan de 
door de Vlaamse Regering nader te bepalen voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn dus niet opgenomen in het decreet zelf.

Het Planlastendecreet van juli 2011 bepaalde echter dat de 
gemeentes vanaf de volgende gemeentelijke bestuursperiode 
aanzienlijk minder plan- en rapporteringsverplichtingen moes-
ten vervullen. Sectorale plannen, zoals het cultuurbeleidsplan 
of de aparte beleidsplannen voor de OB en het CC, zouden 
geïntegreerd moeten worden in de lokale meerjarenplanning. 
Wel moet een gemeente de lokale belanghebbenden blijven 
betrekken bij de opmaak van de strategische meerjarenplan-
ning. Bovendien zijn de voorwaarden met betrekking tot per-
soneel vervallen.

In tegenstelling tot de bepalingen van het Kunstendecreet moe-
ten de CC’s en OB’s geen aparte vzw-structuur hebben om sub-
sidie te ontvangen. Veel CC’s (vooral de A-centra) hebben ech-
ter een eigen programma-vzw om een meer flexibele werking 
mogelijk te maken en politieke inmenging te voorkomen. OB’s 
zijn echter meestal nog onderdeel van de stadsadministratie, 
niet alleen wat het personeel betreft, maar ook wat hun wer-
king betreft.

Zoals aangehaald is bij de OB’s een beheersorgaan of advies-
orgaan wel decretaal verplicht. De naam van een dergelijk 
orgaan varieert in de praktijk: beheerscommissie, bibcommis-
sie, bibraad, bestuursorgaan, etc. De decretale rol van dit orgaan 
is het adviseren van bibliothecarissen en gemeentebesturen bij 
het bibliotheekbeleid. Bij OB’s en enkele niet-verzelfstandigde 
gemeenschapscentra is de rol van dit adviesorgaan vergelijk-
baar met die van een Raad van Bestuur. Ze heeft echter geen 
controlerende taak. De controlerende taak ligt nog altijd bij de 
Gemeenteraad en het College. Het adviesorgaan is voorname-
lijk een plek waar beleidsopties worden afgetoetst of waar de 
directie deze opties laat rijpen.

Dat maakt de transparantie en de check and balances voor het 
bestuur van de OB’s er niet makkelijker op. De discussie over een 
verdere verzelfstandiging van CC’s en OB’s is met het oog op 
good governance een belangrijke discussie, die in de toekomst 
ongetwijfeld nog verder gevoerd zal worden. Het is immers niet 
evident om CC’s en OB’s op een meer bestuurlijke afstand te 
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plaatsen. Beide organisaties zijn immers vanaf de jaren 60 en 
70 in het leven geroepen als instrumenten van de overheid om 
kerntaken als de democratisering van cultuur te realiseren en 
de participatie van de burgers te bevorderen.

IMPACT VAN HET CUlTUUrPACT EN DE 
BESTUUrlIjKE DECrETEN OP DE WErKINg 
VAN OB’S EN ArCHIEVEN
Het Cultuurpact heeft tot vandaag een grote impact op de 
samenstelling van de Raden van Bestuur/beheersorganen van 
overheidsgebonden culturele organisaties. De centrale idee ach-
ter het Cultuurpact is het waarborgen van de belangen van de 
verschillende ideologische en filosofische strekkingen bij het 
cultuurbeleid. Hierin is o.m. bepaald dat overheden gebruikers-
groeperingen en ideologische en filosofische strekkingen vol-
gens een billijke democratische en werkelijke vertegenwoordi-
ging met medebeslissende of adviserende stem moet betrekken 
bij het bestuur van overheidsgebonden culturele organisaties. 
Sowieso zijn OB’s en archieven verplicht om een afvaardiging 
van drie groepen stakeholders op te nemen in hun bestuur: ver-
tegenwoordigers van de politieke overheid, filosofische strekkin-
gen en gebruikers. Uit onze bevraging bleek dat de OB’s, CC’s en 
gemeenschapscentra deze vertegenwoordiging in het bestuur 
het meest strikt lijken toe te passen. Ook is er een gestructu-
reerde aanpak van inspraak door andere lokale adviesorganen 
zoals de cultuurraad of de jeugdraad.

Daarenboven zijn voor de CC’s, OB’s en archieven het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 
9 december 2005 duidelijk wat betreft de politieke vertegen-
woordiging in verzelfstandigde overheidsorganisaties. Ze stellen 
onder meer dat één of meer bestuursorganen van extern ver-
zelfstandigde organisaties voor meer dan de helft afgevaardigd 
moeten worden door de gemeenteraad dan wel de provincie-
raad. De dominante logica achter deze bestuurlijke decreten is 
het zogenaamde ‘primaat van de politiek’. Op die manier zou-
den administratie en politiek elkaar in evenwicht kunnen hou-
den, waarbij de politiek, als vertegenwoordigers van het volk, 
het laatste woord behoudt. De decretaal vastgelegde methodes 
om dit primaat van de politiek te realiseren zijn het afsluiten van 
beheersovereenkomsten én het afvaardigden van bestuursleden 
door de politieke overheid.

De bestuurlijke decreten en het Cultuurpact zorgen er dus 
voor dat de politieke overheid bestuurders afvaardigt in het 
advies- of beheersorgaan. In de meeste gevallen is het de wet-
gevende macht, maar soms (bijv. Vlaamse extern verzelfstan-
digde agentschappen in publiekrechtelijke vorm) trekt de uit-
voerende macht dit privilege naar zich toe.

Deze verplichte afvaardiging schuurt echter aan tegen de begin-
selen van goed bestuur, waarbij competenties en profielen van 
bestuurders in functie van een goede werking van de organi-
satie bepaald worden. Al te vaak is de politieke kleur het door-
slaggevend selectiecriterium bij de samenstelling van raden van 
bestuur. Principes van democratische vertegenwoordiging bot-
sen hier met principes van professionaliteit.

Het Cultuurpact in combinatie met de bestuurlijke decreten blij-
ven dus wegen op een evenwichtige samenstelling en vlotte en 
transparante werking van vele raden van bestuur van publieke 
culturele organisaties. Dit wil echter niet zeggen dat de betrok-
kenheid van de overheid niet belangrijk gevonden wordt door de 
cultuursector zelf. Zeker voor diensten als CC’s, OB’s en archie-
ven, die primaire overheidstaken vervullen.

DE PrAKTIjK VAN goVernAnce BIj 
OVErHEIDSgEBONDEN CUlTUrElE OrgANISATIES
Dat politieke overheden bestuursleden mogen afvaardigen, 
betekent overigens niet dat de besturen van overheidsgebon-
den culturele organisaties gevuld zijn met politici. In veel geval-
len worden ook experten met een veronderstelde politieke kleur 
afgevaardigd. Een dergelijk systeem van politiek afgevaardigde 
bestuurders biedt echter geen garantie op goed bestuur. Om 
diverse redenen kan dit het bestuur van een organisatie ver-
zwakken. In de praktijk leidt het immers vaak tot zeer omvang-
rijke adviesraden en/of het afvaardigen van leden die niet nood-
zakelijk de missie van de organisatie onderschrijven. Dit kan dan 
weer zorgen voor weinig betrokken bestuurders en een hoog 
absenteïsme, waardoor het democratisch draagvlak voor beslis-
singen uitgehold wordt.

Daarnaast kan de koppeling van bestuursmandaten aan de legis-
latuur van lokale besturen de continuïteit van besturen in de 
weg staan. Een groot deel van de Raad van Bestuur dient bij 
een machtsverschuiving op eenzelfde moment vervangen te 
worden. Bovendien leidt deze praktijk vaak tot een vertraging 
bij een hernieuwde samenstelling. Verder boeten selectiecrite-
ria van bestuurders, zoals specifieke competenties, expertise 
en demografische vertegenwoordiging, aan belang in. Tot slot 
wordt het belang om andersoortige profielen en gebruikers-
groepen te betrekken bij het bestuur door dit systeem van ver-
plichte politieke afvaardiging ondergesneeuwd.

Niettemin waarderen onze respondenten, directies en voorzit-
ters, zeker ook de positieve elementen van dit systeem van 
politieke afvaardiging.
• Men erkent de overheid als zijn belangrijkste stakeholder 

en men aanvaardt de politiek als vertegenwoordiger van de 
maatschappij. Bovendien lijkt het voor organisaties voor het 
lokaal cultuurbeleid een ideale plek om nieuwe ideeën bij een 
brede groep te laten rijpen om zo het democratisch draagvlak 
voor beslissingen op termijn te verhogen.

• Respondenten merken dat discussies in hun bestuursorganen 
niet langs politieke krijtlijnen verlopen. De bestuurders lijken 
bij vergaderingen het belang van de organisatie voorop te 
stellen. Bovendien merken de respondenten relatief weinig 
politieke bemoeienis op het operationele niveau.

• Veel organisaties zoeken naar pragmatische oplossingen om 
met het systeem van politiek afgevaardigde bestuurders om 
te gaan. Zo proberen verschillende organisaties proactief te 
handelen in geval van politieke benoemingen: sommigen lob-
byen voor bepaalde expertbestuurders die ze bekwaam ach-
ten. Anderen vragen de cultuurminnende leden van politieke 
partijen om zich kandidaat te stellen. Een laatste groep over-
handigt een gewenst profiel voor bestuurders aan de over-
heden.

• Daarnaast proberen verschillende organisaties ook de betrok-
kenheid van de bestuurders tijdens hun termijn te verhogen 
door bijvoorbeeld de vergaderfrequentie te verlagen en enkel 
belangrijke thema’s te agenderen. Anderen richten extra acti-
viteiten in om de sociale cohesie van de bestuursploeg te 
verhogen.

• Tot slot hoorden we het verhaal van een organisatie die een 
uitgebreid traject ‘kennismaking met de organisatie’ aan de 
bestuurders aanbood.

Doorheen deze processen blijkt trouwens het belang van goede 
informele contacten tussen de leidinggevende van de organi-
satie (in casu de bibliothecaris, de archivaris), het bestuur en 
de overheid. Tijdens de focusgroepen bleek tot slot dat vele 
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organisaties interessante tips opstaken van hun collega’s. 
Praktijkverhalen van anderen werken inspirerend, al zijn echte 
modellen ‘hoe omgaan met uw politiek bestuur’ waarschijnlijk 
niet zonder meer transponeerbaar naar andere organisaties. 
Bestuur blijft mensenwerk, afhankelijk van vele contextuele en 
persoonlijke factoren.

BESlUIT
Als een overheid of intermediaire organisaties (zoals steunpun-
ten en belangenbehartigers) de bestuurspraktijk van culturele 
organisaties willen verbeteren, moeten ze dus enkele zaken in 
het achterhoofd houden. Bestuur in de culturele sector vindt 
plaats in een context van betrokkenheid en engagement, van 
consensus en afstemming. Door het gebrek aan financiële incen-
tives en democratische controle, worden bestuurraden maar 
beperkt geresponsabiliseerd. Zeker in de situatie van OB’s en 
archieven die onderdeel zijn van de stads- of gemeentelijke 
administratie en de adviesraad de facto de rol van raad van 
bestuur op zich neemt, is het soms een hele uitdaging om de 
rolverdeling helder te maken en de lijnen van verantwoording te 
expliciteren. De loop van checks and balances verloopt echter 
langs de lijnen van het democratisch verkozen lokaal bestuur.

Bovendien is er nog een weg af te leggen in het formeel vastleg-
gen van de praktijk van het besturen. Dat maakt dat er voorlopig 

weinig indicatoren zijn om de governancepraktijk te monitoren. 
Het lijkt er op dat vooral zachte maatregelen, informatie ver-
strekken en faciliteren van goed bestuur, de bestuurspraktijk bij 
culturele organisaties in Vlaanderen kan verbeteren. 

Tot slot is het erg belangrijk te benadrukken dat governance 
over meer gaat dan de samenstelling van het beheersorgaan 
en/of raden van bestuur. Zoals aangetoond is, gaat het ook om 
een heldere rolverdeling, een proces van check en balances 
(wie legt verantwoording af aan wie?), een transparante com-
municatiedoorstroming en de uitbouw van een goede relatie 
met diverse stakeholders, zowel intern als extern. Maar over 
al deze punten valt veel meer te zeggen dan in deze beperkte 
bijdrage mogelijk was. 

> deze tekst is gebaseerd op de leidraad cultural governance: annick Schramme, 

Joke Schrauwen, charlotte rommes (red.) goed Bestuur voor cultuur. ‘corporate 

governance’ voor de cultuursector. antwerpen, 2012.

> in het kader van het onderzoek naar de praktijk van het cultural governance in 

de vlaamse cultuursector hebben we verschillende focusgroepen gehouden, o.m. 

één met de openbare bibliotheken. er hebben echter geen publieke archieven 

gereageerd. de bevindingen moeten dus met de nodige nuance gelezen worden.
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