
Beleidsplan 2017-2021 
 OPENDOEK inspireert – creëert – 

verbreedt - verlegt grenzen 
 

De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet 
P. Henningsen 



Beleidsplantraject 
 

• Bevraging leden (april ’16) 

• Workshops stakeholders (juni ’16) 

• Workshop AV en team (augustus ’16) 

• Workshops team (september ’16) 

• Interne tweedaagse (oktober ’16) 

• Aftoetsen aan deskundigen (november ’16) 

 

 
 



 

4 horizontale doelstellingen 
 



Inclusief 
 



• OPENDOEK stelt zich open voor alle 
doelgroepen (bv. systematisch aftoetsen of er 
bij alle acties aandacht is voor jongeren) en 
integreert die doelgroepen in haar werking 

 

• OPENDOEK verdeelt haar aandacht over alle 
disciplines en stelt zich open voor nieuwe 
initiatieven van alle mogelijke genres 



Duurzaam 
 



OPENDOEK toetst alle acties af op een 
duurzaam beleid 

- Personeel 

- Vrijwilligers 

- Structurele samenwerkingen 

- Expertise en kennis op alle niveaus 

- Green Track (aankoopbeleid, communicatie,…) 

 

 



Divers  
 



Diversiteit gaat nog een stapje verder dan 
inclusie. Het is niet voldoende om voor iedereen 
open te staan, OPENDOEK moet ook gericht de 
nodige stappen ondernemen en dit over het 
volledige beleidsplan aftoetsen. 

Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
projecten met een focus op een specifieke 
doelgroep (participatiedecreet)  



Professioneel 
 



In het kader van integrale kwaliteitszorg heeft 
OPENDOEK de opdracht om het amateurtheater 
op alle vlakken en alle niveaus professioneel te 
ondersteunen.  

- Personeelsbeleid 

- Vrijwilligersbeleid 

- Doelgroepenbeleid 

- … 



 
 
 

3 strategische  

en  

16 operationele 
doelstellingen 



SD 1: OPENDOEK inspireert het 
amateurtheaterveld en zet hen 
aan tot het verleggen van hun 

eigen grenzen 
 

 



OD 1: OPENDOEK initieert 
ontmoetingen 

 
• OD legt linken tussen professioneel, semiprofessioneel en amateurs  
• OD stimuleert theaterliefhebbers om deel te nemen aan regionale, 

nationale en internationale festivals 
• OD ontwikkelt een structurele samenwerking met DKO (in, uit- en 

doorstroom), hogescholen en universiteiten 
• OD zet structurele samenwerking rond vorming met andere partners op 
• OD pikt in op de maatschappelijke tendensen en geeft weerspiegeling 

van de maatschappij  
• OD organiseert praatcafés, festivals, theaterdagen om 

theaterliefhebbers met elkaar in contact te brengen 
• OD is het aanspreekpunt voor alle theaterdisciplines en stimuleert 

cross-overs 
 



OD 2: OPENDOEK stimuleert participatie 

 
• OD stelt een laagdrempelig, gevarieerd en kwaliteitsvol 

vormingsaanbod samen 

• OD voert een doordacht doelgroepenbeleid met speciale 
aandacht voor minderheidsgroepen 

• OD organiseert laagdrempelige regionale wedstrijden waarbij 
theaterliefhebbers over elkaars werk reflecteren 

 



OD 3: OPENDOEK profileert zich als kennis- en 
expertisecentrum 

 
 

• OD verzorgt dienstverlening omtrent artistieke en zakelijke 
werking van de vereniging of van het individu 

• OD bouwt de theaterbib verder uit en houdt op vlak van 
auteursrechten de vinger aan de pols 

• OD bouwt een samenwerkingsverband op met Het Firmament 
mede als praktijkvoorbeeld voor alle gezelschappen 

• OD verwerft de nodige kennis, prospecteert en volgt het 
professionele en amateurkunstenlandschap met focus op 
theater op de voet en deelt die kennis met de vrijwilligers 

 



OD 4: OPENDOEK zet in op digitalisering 

 
• OD actualiseert en digitaliseert de theaterbib 

• OD introduceert nieuwe hedendaagse systemen (bv. 
myopendoek.be, ontlening theaterbib en inschrijvingen 
cursussen) 

• OD organiseert ‘webinars’  en ‘TED-talks’ over specifieke 
onderwerpen als ondersteuning van de praatcafés en om 
internationale uitwisseling te bevorderen 

 



OD 5: OPENDOEK stimuleert de artistieke 
kwaliteit 

 
• OD creëert een leerplatform waarbij good practices 

theaterliefhebbers kunnen inspireren 

• OD legt contacten tussen amateur- en professioneel werkveld 

• OD stimuleert groepen met louter sociale aspiraties tot het 
behalen van een minimum aan artistieke kwaliteit 

• OD bevordert de artistieke kwaliteit via laagdrempelig 
vormingsaanbod en coaching 

 



 
 

SD 2: OPENDOEK creëert een 
gunstig klimaat voor nieuwe 

amateurpodiumkunsten en stemt 
haar werking hierop af 

 



OD 1: OPENDOEK pikt in op nieuwe 
verenigingsvormen 

 

Inspelen op de resultaten uit het onderzoek naar 
nieuwe verenigingsvormen (seizoen ‘16-’17) 

 

 



OD 2: OPENDOEK houdt de vinger aan de pols 
op vlak van nieuwe disciplines  

 
Opvolgen van wat er leeft in 

- de professionele sector 

- het amateurwerkveld 

- DKO 

- de hogescholen 

- het internationale landschap 

- de jeugdhuizen 

 

 



OD 3: OPENDOEK speelt in op theater als 
hybride kunstvorm en verruimt de werking 

naar podiumkunsten in het algemeen 
 

Meer en meer worden andere disciplines in de 
voorstellingen geïntegreerd. OPENDOEK dient 
hier in de toekomst ook op in te spelen. 



OD 4: OPENDOEK ondersteunt jong experiment 
en treedt op als mentor voor jong talent 

 

Jong Doek werkt samen met 

- Kunstbende 

- Jeugdhuizen 

- DKO 

 

OPENDOEK zet in op talentontwikkeling 

 



SD 3: OPENDOEK verbreedt het 
maatschappelijk draagvlak van de 

amateurpodiumkunsten 
 



OD 1: OPENDOEK promoot amateurtheater 
zodat het een kwaliteitsmerk wordt  

 
OD ontwikkelt een aantal acties om 
amateurtheater op te waarderen  

- Het opnemen van een amateurvoorstelling in 
theaterabonnement van het plaatselijk 
cultuurcentrum 

- Aansluiting met DKO 

- Influencers sociale media inzetten 

- Netwerk verbreden 

 

 



OD 2: OPENDOEK creëert verschillende 
randvoorwaarden voor het uitbouwen van een 

gedegen vrijwilligersbeleid 

 - Begeleiding vrijwilligers 

- Open communicatie 

- Recrutering (ook bij diverse doelgroepen) 

- Waardering  

- Concrete afspraken 



OD 3: OPENDOEK ontwikkelt een gedegen 
communicatiebeleid zowel intern als extern 

met oog voor zowel de beoefenaar als de 
toeschouwer 

 - Nieuwe huisstijl voor alle disciplines en regio’s  
- Nieuwe website voor alle disciplines, evenementen en 

regio’s met opsplitsing ‘Theater maken’ en ‘Theater 
kijken’ 

- Optimaliseren van interne communicatie met alle 
OPENDOEK-vrijwilligers 

- Algemeen communicatieplan en format 
communicatieplan voor evenementen (zowel landelijk 
als regionaal) 

- Voorbeeldfunctie voor de kringen 
 



OD 4: OPENDOEK transformeert de volledige 
organisatie in het kader van cultural 
governance zonder het waardevol en 

noodzakelijk contact met de basis te verliezen  
  
 

- Raad van bestuur 

- Algemene vergadering 

- Stuurgroepen en commissies 

- Redactieraad 

- Regionaal overlegplatform (POR/ROR) 

- Artistieke adviesraad met vertegenwoordiging 
uit alle disciplines 



OD 5: OPENDOEK zet in op verregaande 
samenwerkingen met collega-organisaties, 

professionele organisaties en organisaties uit 
andere sectoren 

 - Amateurkunstenorganisaties (andere 
disciplines), Zinnema en Fameus 

- Stadstheaters en prof. gezelschappen 

- Kunsteducatieve organisaties (bv. Wisper) 

- Jeugdhuizen (Formaat) 

- Organisaties die werken naar een specifieke 
doelgroep (bv. Inter, FMDO) 

- VOKA (soft skills) – speelpleinwerking  

- Internationaal (BDAT – IATA) 

 



OD 6: OPENDOEK inspireert het lokaal 
cultuurbeleid ter ondersteuning van de 

plaatselijke actoren 

Samen met het Forum gaat OPENDOEK  op zoek 
naar manieren om de gemeentebesturen te 
stimuleren in de ondersteuning van hun kringen. 
(bv. via good practices) 



 
OD 7: OPENDOEK werkt aan een duurzaam 

personeelsbeleid 

 
- Nieuw arbeidsreglement met duidelijke 

solidaire afspraken 

- Functioneringsgesprekken 

- Correct HR-beleid met aandacht voor het 
welzijn van de werknemer met als gevolg 
optimaal rendement voor de organisatie 



 

Overgangsjaar 2017 
 



We moeten niet vergeten dat het verleden maar al te vaak ons 
zicht op de toekomst belemmert 

(Wells Coats) 


