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Cultuur?



‘Way of life’
Zingever van een mensenleven in de samenleving
 Socialiseren
 Kwalificeren
 Subjectiveren



Cultuursector?
 Reflectief

vormgeven aan het ‘samen-leven’
 Maat en onmaat van cultuur

Waarde?
Vijf thema’s:
 Cognitieve effecten
 Gezondheid
 Ervaringswaarde
 Economische effecten
 Sociale effecten
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Inventarisatie





Focus op meest actuele en
relevante (wetenschappelijk)
onderzoek
Internationale scope

Cognitieve effecten





Waar mogelijk Vlaams
onderzoek

Gezondheid


Mentaal en fysiek welzijn



Gezondheid is een kwestie van cultuur:
op een na belangrijkste determinant
van welzijn
 Participatie in betekenisvolle activiteiten die alle
menselijke vermogens uitdagen

Cultuureducatie leert reflecteren over
processen van zingeving aan jezelf en
aan jezelf in de (sociale) wereld

Ervaringswaarden


 Cultuurdeelname:



Cultuur als (collectief) instrument voor
zelfreflectie



Bruto Nationaal Geluk


Kunsten, cultuur en erfgoed realiseren intrinsieke
waarden:
 Uitdaging – onmaat – subjectiveren
 Emotionele voldoening
 Bildung
Maar ook extrinsieke waarden:
 Sociaal: ontmoeten van de ander (ook in
verleden)
De cultuursector doet wat hij zegt te doen
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Economische effecten


Effecten van cultuursector op economie lopen via
verschillende ‘routes’:







Klassieke impactanalyse
Imago en ‘culture-led’ regeneratie
Aantrekkelijkheid
Cultuur en creativiteit



Relatie tussen cultuur en sociale verandering niet
vanzelfsprekend

Sociale cohesie:
 Betreft

de samenhang tussen individuen en groepen in
een samenleving: sociaal weefsel
 Op individueel niveau: sociaal kapitaal


Relaties:
 Relationele

dimensie
dimensie
 Bindend
 Overbruggend

Culturele activiteiten en instellingen genereren wel
degelijk economische effecten maar deze zijn niet
allemaal even vanzelfsprekend en empirisch aan te
tonen

Sociale effecten (2)


Sociale effecten (1)

 Ideële

Opmerkingen


Waarde van de evidence-base:
 Causaliteit
 Lange-termijn





Sterke samenhang tussen cultuurparticipatie en
sociale vernetwerking (sociaal kapitaal)

 Voorzichtigheid
 Oog

voor het singuliere

Cultuurparticipatie leidt tot zowel bindend als
overbruggend cohesief gedrag
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Het gemeen van Vlaanderen





Geen gemeenschap zonder gemeen (reservoir)
Dissensus
Gemeen bepaalt dynamiek van cultuur
Cultuur voedt via processen van subjectivering de
dissenus

Economie, Politiek, Cultuur


De Europese crisis is een cultuurcrisis
 Politieke

crisis: draagvlak
 Economische crisis: vertrouwen
 Culturele crisis: gebrek aan collectieve betekenisgeving
 Zinloos




geweld

Vlaanderen heeft nog een gemeen
Opmerking: ‘Evidence base’ biedt geen basis voor
cultuur als zingever

Cultuurforum 2020
 Parallelsessie: Wat is Cultuur waard?
Tijdens deze sessie op het Cultuurforum worden de
bevindingen voorgesteld en reflecteren experts op de waarde
van cultuur vanuit economie, welzijn, onderwijs ...
Met:
- Luc Martens – Burgemeester Roeselaere – voorzitter VVSG
- Wouter De Ploey - McKinsey & Company
- Ann Laenen - Decaan LUCA Faculteit Kunsten KU Leuven

Moderator:
Joris Vergeyle - Radio 1
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Wat nu?


Hoe gaan de steunpunten de komende maanden
aan de slag met de bevindingen uit het onderzoek?
Organisatie

initiatief

datum

Forum Amateurkunsten

Verkiezingsdebat i.h.k.v. de Week van de Amateurkunsten

25 april 2014

Faro

Debat met politici tijdens Tournée Muséale

29 april 2014

VTi

Quantifiction debat - i.s.m. SPIN & KFDA

21 mei 2014

Locus

Locus toer

20 juni 2014

Kunstensteunpunten BAM,
MCV & VTi

Landschapstekening Kunsten

Zomer en najaar 2014

VAi

Presentatie Architectuurjaarboek nr. 11

18 september 2014

Socius

Trefdag Sociaal-cultureel volwassenenwerk

20 november 2014
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