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INLEIDING

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ zijn een onderdeel in een proces van beleidsontwik-
keling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Voor de partners, de Minister van 
Cultuur, het team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het steunpunt BAM die voor 
dit project samenwerken, is dit thema een onderdeel van hun werking.
Met de realisatie van grensverleggende projecten in de (semi)publieke ruimte binnen het kader van deze piloot-
projecten willen de initiatiefnemers visie, concepten en methodes van kunst in opdracht bevragen en nieuwe 
pistes aanmoedigen om ten slotte de evaluatie ervan te vertalen in de vorm van nieuwe beleidsvoorstellen. 

De projecten worden begeleid door deskundigen, een leertraject dat uitgebreid gedocumenteerd en breed 
gecommuniceerd zal worden via workshops, symposia en publicaties. Bedoeling is dat de nieuwe inzichten 
en methodes in de toekomst geïmplementeerd kunnen worden door opdrachtgevers, kunstenaars, bemidde-
laars en overheden. 

Ten slotte wordt met alle betrokken partners een vervolgtraject voorzien om de beleidsinstrumenten en re-
gelgeving op elkaar af te stemmen en op elk bestuursniveau te optimaliseren.

Het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht volgt op eerdere initiatieven van de partners en zet in op drie 
belangrijke uitdagingen die zich aandienen voor de hedendaagse kunst in het kader van voorbeeldig op-
drachtgeverschap in Vlaanderen: het verbindend en bevragend karakter van kunst in een opdrachtsituatie, 
de maatschappelijke rol en culturele verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en het herformuleren van de 
rol en de plaats van de kunstenaars daarbinnen. 
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VOORAFGAANDE INITIATIEVEN 

Het steunpunt BAM heeft een informerende en ondersteunende werking over alle facetten van de beelden-
de kunstpraktijk, waaronder kunst in de publieke ruimte. BAM coördineerde in opdracht van het agentschap 
Kunsten en Erfgoed in 2010 ‘Analyse van en aanbevelingen voor het realiseren van kunst in de publieke 
ruimte door de Vlaamse overheid en in Vlaanderen’. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Engelse think 
tank ixia, dat op basis van een uitgebreide actorenmapping enkele beleidsaanbevelingen formuleerde om de 
praktijk te versterken, waaronder het organiseren van kennisverzameling en kennisdeling.
BAM verzorgde in 2012 de internationale communicatie van ‘Visual Arts Flanders 2012’, vijf tentoonstellin-
gen in Vlaanderen die in grote mate kunst in publieke ruimte en kunst in opdrachtprojecten presenteerden. 
Het steunpunt heeft sinds 2012 ook meer aandacht voor kunst in de publieke ruimte in de wekelijkse nieuws-
brief en neemt vanaf 2014 de projecten kunst in opdracht en kunst in publieke ruimte van kunstenaars op in 
de databank met beeldend kunstenaars. In 2013 publiceerde BAM ook twee artikels over het thema en zal in 
2014 deze praktijk evalueren in het kader van de veldanalyse beeldende kunst in Vlaanderen.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed subsidieert kunstenaars en kunstenorganisaties op basis van het Kun-
stendecreet, onder andere voor kunstcreatie in de publieke ruimte en kunst in opdracht. Voor het agentschap 
zijn deze Pilootprojecten de voortzetting van een beleidsvoorbereidend traject rond kunst in de publieke 
ruimte dat het agentschap reeds enkele jaren ontwikkelt i.s.m. BAM. Dit traject kreeg onder andere vorm via 
het hierboven genoemde onderzoek en de publicatie van een wegwijzer in de vorm van een webpagina en 
een brochure (2012).
 
De kunstcel van het team van de Vlaams Bouwmeester heeft sinds 1999 als hoofdopdracht het uitdagen van 
zowel beleid als praktijk met betrekking tot kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. De kunstcel 
begeleidt publieke opdrachtgevers bij het formuleren, voorbereiden, artistieke selectie, bemiddelen, opvolgen 
van en realiseren van kunst in opdracht. De kunstcel heeft de afgelopen twee jaar de eigen werking geëvalu-
eerd en bijgestuurd. In het kader van deze evaluatie werden in 2012 panelgesprekken gevoerd met alle acto-
ren betrokken bij kunst in opdracht, met name opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars, zowel als experten 
uit de sector en beleidsverantwoordelijken. Aansluitend werden in 2013 nieuwe krijtlijnen geformuleerd in 
een nota over een kunstopdrachtenbeleid. Deze spelen in het bijzonder in op het verbreden van het professi-
oneel kader voor kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte bij de Vlaamse overheid. 
Daarnaast ontwikkelde de Vlaams Bouwmeester het concept van de Pilootprojecten: een specifieke metho-
diek die inzet op onderzoek en begeleiding met als doel  kennisdeling en beleidsontwikkeling. De Pilootpro-
jecten Kunst in Opdracht moeten model staan voor  toekomstige ontwikkelingen op beleidsniveau en in de 
praktijk waarbij de artistieke kwaliteit inherent wordt aan elke opdrachtsituatie. 
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UITDAGINGEN VOOR KUNST IN OPDRACHT

Kunst in opdracht als verbindende en bevragende praktijk

De hedendaagse kunstpraktijk is de laatste decennia enorm geëvolueerd en zal dit ook blijven doen. Beeldend 
kunstenaars bedienen zich van zeer diverse media, maken in hun artistieke praktijk cross-overs met andere 
disciplines en domeinen en wisselen kennis en ervaring uit.

Het potentieel van deze diversiteit aan benaderingen in de hedendaagse kunst wordt niet altijd ten volle aan-
geboord bij een kunstproject in opdracht. Nochtans gaat kunst in opdracht, en meer specifiek kunst in de pu-
blieke ruimte, bij uitstek over wisselwerkingen en het samenbrengen van disciplines en actoren (opdrachtge-
ver, ontwerper, kunstenaar, bemiddelaar, eigenaar, administraties, gebruikers, experten, publiek, …). Kunst in 
de publieke ruimte heeft ook raakvlakken met andere domeinen zoals architectuur, landschap, stadsvernieu-
wing en -ontwikkeling, toerisme, citymarketing, ecologie, erfgoed, infrastructuur, mobiliteit, vorming, partici-
patie, … Cultuur wordt zo niet louter gedefinieerd als een afzonderlijk op zich staand domein, maar doorheen 
de inbedding via kunst in opdracht ligt een kans om zich te verweven met andere maatschappelijke domeinen.

Met de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ willen we de grenzen opzoeken van al deze wis-
selwerkingen en opdrachtgevers uitdagen tot sterke projectvoorstellen.

Maatschappelijke rol en culturele verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

De opdrachten van de 21ste eeuw zijn van belang voor de creatie en zichtbaarheid van kunst en voor de 
verspreiding ervan in een brede culturele context. Vandaag kunnen wij hiervoor beroep doen op gevestig-
de waarden en jong talent, op nationaal en internationaal gerenommeerde kunstenaars. Veel meer dan het 
traditionele opdrachtgeverschap van de eerder persoonsgebonden cultus van staatshoofden of naties, gaat 
kunst in opdracht vandaag om de impact van kunst op de omgeving en de beschouwer of gebruiker.
 
Kunst in opdracht kan in die zin het profiel, de beeldvorming, het engagement of onderscheidingsvermogen 
van een opdrachtgever verrijken. De visie en motieven die zijn vervat in het kader van een opdracht kunnen 
los van een klassieke ‘kunstintegratie’ zowel de opdrachtgever als de kunstenaar uitdagen en doen naden-
ken over hun maatschappelijke rol en culturele verantwoordelijkheid. De visie en het engagement van de 
opdrachtgever zijn cruciaal voor het slagen van een kunstopdracht. Daarbij zullen het vermogen om los te 
komen van het instrumentele en het aangaan van een onbevangen dialoog een belangrijke graadmeter vor-
men om te komen tot artistieke kwaliteit.

Een nieuwe plaats en rol voor de kunstenaar in deze context van verbinding en cross-over

Voor de kunstenaar is traditioneel zijn/haar autonomie een belangrijk gegeven. In een groeiende cross-over 
van kunstenaars met andere disciplines, ruimtes, toeschouwers, institutionele kaders en allerlei maatschap-
pelijke fenomenen krijgt die autonomie evenwel een andere betekenis.  De kunstenaar maakt vandaag veel 
meer dan vroeger deel uit van dit netwerk. Autonomie betekent niet zozeer dat de kunstenaar alleen denkt 
en handelt, maar dat hij/ zij ruimte krijgt om de toeschouwer mee te nemen in zijn/ haar verbeeldingswereld.

In een publieke opdrachtsituatie is het een van de uitdagingen om een nieuwe invulling te geven aan die au-
tonomie, met andere woorden aan de specifieke rol en positie van de kunstenaar in een heterogene context 
met diverse andere actoren. De kunstenaar wordt immers steeds geconfronteerd met een hele set aan rand-
voorwaarden binnen kunst in opdracht: een opdrachtgever met een specifieke missie, een vooropgestelde 
context, een publiek van gebruikers, … Bovendien is de (semi)publieke ruimte vandaag een veel complexer 
gegeven dan voorheen, door allerlei partijen die haar gebruiken en overheden die reglementerend optreden.
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In sommige gevallen staat de complexiteit van de opdrachtsituatie een doorgedreven artistieke benadering 
in de weg, wat zich weerspiegelt in een kwalitatief onderscheid tussen de gerealiseerde kunstopdrachten 
en de meer autonome productie in het oeuvre van een kunstenaar. Daar tegenover staat echter dat nieuwe 
artistieke praktijken van kunstenaars die zich engageren en verbinden met de publieke ruimte, net kansen 
bieden om aan de rol en de autonomie van de kunstenaar nieuwe betekenissen te geven. Ook bij deze nieuwe 
praktijken blijft het instrumentaliseren van de inbreng van een kunstenaar een belangrijk aandachtspunt.

Kunst in de publieke ruimte 

Kunst en publieke ruimte komen van oudsher met elkaar in aanraking. De publieke ruimte verandert echter 
voortdurend. Om die veranderingen te kunnen duiden, zijn zowel de fysieke als de sociale en culturele aspec-
ten van de publieke ruimte van belang. Kunstenaars kunnen via een alternatieve blik op de werkelijkheid 
meehelpen een beter inzicht te krijgen in de hedendaagse en cultureel bepaalde structuren, eigenheid, beper-
kingen en mogelijkheden van het openbare en publieke domein in Vlaanderen. 

Verschillende aspecten van het omgaan met de publieke ruimte vanuit artistiek oogpunt kunnen hierbij als 
aanzet dienen: publieke ruimte als sociale ruimte, als podium voor artistieke interventies, als onderwerp van 
een artistieke praktijk, als consumptiegoed, als representatieruimte,… In de interactie tussen het artistiek in-
grijpen, een opdrachtgever en het publiek ontstaat een interessant maar complex spanningsveld. Met het ex-
ploreren van de opdrachtsituatie vanuit het thema ‘Meer dan object’, kan het belang van ongebondenheid en 
vrijheid voor de mens en de publieke ruimte waarvan hij gebruik maakt onderstreept worden. De pilootpro-
jecten kunnen met andere woorden ook een bijdrage leveren aan de notie van openbaarheid en de gradaties 
in openbaarheid, van privaat over semipubliek naar publiek, of het belang en de ervaring hiervan voor het 
publiek domein een draagvlak geven. 
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HOOFDSTUK I. Doelstellingen

De opdrachtgever aan zet 

Met de Pilootprojecten Kunst in Opdracht willen we opdrachtgevers uitdagen om hun grenzen te verleggen, 
omdat de maatschappelijke inzet in deze context groot is. Het toelaten van een autonome act, het conceptueel 
denkwerk van een kunstenaar die de interactie met de opdrachtgever aan de opdrachtsituatie voorafgaat en 
leidt tot een kunstwerk zonder instrumentele functie, kan de deuren openen tot een artistieke en culturele 
verrijking voor de maatschappij, de opdrachtgever én de kunstenaar. 
 
Aangezien elke opdracht begint bij de opdrachtgever, vertaalt dit zich door een oproep te doen aan opdracht-
gevers om zich kandidaat te stellen voor ambitieuze en toekomstgerichte kunstprojecten in de (semi)publieke 
ruimte. In deze kunstprojecten engageren opdrachtgevers en kunstenaars zich om op een intense manier 
samen te werken met elkaar, in dialoog met experten en met de stuurgroep van de pilootprojecten. 

Een variatie aan opdrachtsituaties uittesten en een nieuwe praktijk laten ontstaan 

Naar aanleiding van de evaluatie van het bestaande wetgevend kader (wet van 23 december 1986 betref-
fende de integratie van kunstwerken, maar ook het nieuwe Kunstendecreet van 4 december 2013) willen 
we het onderzoek verder zetten en nieuwe praktijken stimuleren, onder andere door het herzien van op-
drachtmodellen en samenwerkingsvormen in verschillende sectoren. De vijf Pilootprojecten zullen daarom 
een variatie aan thema’s en opdrachtsituaties uittesten. Dit is het beleidsvoorbereidende, onderzoeksmatige 
aspect van de methodiek.

Kennisdeling stimuleren  

We willen de kennisopbouw en kennisdeling rond de praktijk van kunst in opdracht verruimen bij alle be-
trokken actoren: zowel bij opdrachtgevers, kunstenaars en experten binnen het kunstenveld, als bij beleids-
makers. Dit was een van de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het ixia-onderzoek. De pilootprojecten 
kunnen concrete inhoudelijke bouwstenen aanleveren voor de uitbouw van een dergelijk kennisplatform.

Het potentieel van kunst in opdracht zichtbaar maken en het draagvlak versterken

Heel wat ambitieuze nationale en internationale kunst in opdracht-projecten worden geconfronteerd met 
veranderende maatschappelijke condities. We moeten dus op zoek gaan naar visies en aanpakken die het 
hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van morgen. Niet elke betrokkene ambieert immers dezelfde doel-
stellingen. De opdrachtgever, de kunstenaar, het publiek, …: allen hebben vaak verschillende prioriteiten en 
verwachtingen. Succes hangt dikwijls af van dialoog: het transparant en bespreekbaar maken van deze ver-
wachtingen. Het traject van de Pilootprojecten kan het draagvlak verstevigen door ruimte te bieden voor 
deze dialoog, door het expliciteren van de rollen en verwachtingen en door een breed en inzichtelijk panora-
ma te bieden aan ideeën, werkmodellen en argumenten.
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HOOFDSTUK II. Projectstructuur 

Om pilootprojecten te realiseren moeten opdrachtgevers de juiste kunstenaars vinden en vice versa, wordt 
visie gekoppeld aan artistiek onderzoek, en bevorderen bemiddeling, kennisoverdracht en expertise de pro-
ductie en effectieve realisatie. We willen de pilootprojecten een professioneel kader bieden met ruimte voor 
innovatie en experiment. Een gestructureerd proces brengt de nodige deskundigheden samen. De stuurgroep, 
de coördinator van de pilootprojecten, de opdrachtgevers, de kunstenaar(s) en de deskundigen, zijn de sleutel-
figuren in dit proces.

Stuurgroep

De stuurgroep is voor de pilootprojecten het overkoepelend orgaan. De stuurgroep bestaat uit een vertegen-
woordiger van de Vlaamse Minister van Cultuur, het team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en 
Erfgoed, het steunpunt voor beeldende kunst BAM en de coördinator van de pilootprojecten. De stuurgroep 
wordt in functie van de noden aangevuld met externe deskundigen.  
De stuurgroep bepaalt het algemene kader van het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht (zoals doelstel-
lingen, call, reglement,...) en selecteert de projecten. De stuurgroep heeft een klankbordfunctie voor de piloot-
projecten, stuurt, volgt en evalueert het hele ontwikkelingsproces. 

Projectteam 

In samenspraak met de opdrachtgever stelt de stuurgroep per project een team van deskundigen samen, dat 
de visie en ambitie van het pilootproject verder uitwerkt. Elk projectteam verenigt kunstenaars, opdrachtge-
vers en externe professionele deskundigen met het oog op de realisatie van een pilootproject. 

Coördinator Pilootprojecten

De coördinator is de spilfiguur van het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht en schakelt tussen strate-
gisch en operationeel niveau. De coördinator waakt erover dat alle aspecten van het project steeds mee in het 
blikveld worden genomen, organiseert de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het overleg met 
externe bevoegde instanties.

Opdrachtgevers en kunstenaars

De opdrachtgever en de kunstenaar zijn de hoofdrolspelers binnen de Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Ten 
aanzien van beiden worden bepaalde verwachtingen qua visie en vaardigheden geëist.

Het opzet van deze pilootprojecten appelleert aan de verbeeldingskracht en het engagement van de opdracht-
gever. Het grote verschil met het kopen van een bestaand kunstwerk en het geven van een opdracht voor een 
kunstwerk dat er nog niet is, ligt in de relaties en verbindingen die opdrachtgever en kunstenaar en eventu-
ele andere actoren aangaan, in de samenwerking en het proces dat iedereen samen gaat doormaken. Door de 
grenzen van de opdracht te overstijgen, de banden met de vastgeroeste kaders en vaststaande ideeën los te 
laten, kan de opdrachtgever zijn maatschappelijk engagement valoriseren.

De professionele kunstenaar wordt aangesproken om bij te dragen aan de artistieke en culturele verrijking 
van de (semi)publieke ruimte. Met zijn fantasie kan hij een context, een plek, een publiek voeden en de sym-
bolische waarde van kunst voor het publieke domein mee helpen herstellen. De kunstenaar wordt naast zijn 
artistiek innovatieve capaciteiten ook aangesproken op zijn procesbereidheid en zijn vermogen om zijn rol en 
positie in de (semi)publieke ruimte op een sterke en vernieuwende manier uit te bouwen.
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De deskundigen

De vraag en behoefte naar een professionele omkadering en ondersteuning van kunstopdrachten bij op-
drachtgevers is gestegen. Deze nood staat niet alleen in relatie tot de stijging van de vraag maar wijst ook op 
een bekommernis om de continuïteit van ondersteuning in een traject te kunnen waarborgen en bijgevolg 
de kwaliteit van een kunstopdracht te kunnen maximaliseren. De Pilootprojecten Kunst in Opdracht zullen 
doorheen het volledige traject aandacht besteden aan deskundige ondersteuning en hier ook evaluatietools 
voor ontwikkelen zodat de opgedane kennis kan overgedragen worden aan toekomstige projecten. 

Er is specifiek nood aan professionele omkadering om zowel de inhoud van de kunstopdracht af te bakenen 
en te formuleren als de artistieke selectie voor het betreffende project te bepalen. Het kan ook bemiddeling 
vergen om de opdrachtgever te helpen in het wegwijs maken in de artistieke mogelijkheden voor het project. 
Na de artistieke selectie is verdere projectbegeleiding nodig die start met het begeleiden van de opdrachtgever 
en de kunstenaar in het helpen concretiseren van een eerste artistiek voorstel tot een definitief concept en 
de daarbij horende contractonderhandeling. Ten slotte treedt de realisatiefase in waarbij naargelang de aard 
van het artistiek voorstel naast de relatie met de de publieke ruimte, ook professionele omkadering welkom 
kan zijn voor de coördinatie en productie van het artistieke luik en/of bemiddeling met een publiek. Ook as-
pecten van behoud en beheer kunnen in een traject aan bod komen en artistieke deskundige ondersteuning 
nodig hebben.
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HOOFDSTUK III. Kandidaatstelling

Wie kan er deelnemen?

In het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ doen de initiatiefnemers een dub-
bele oproep. Via een open oproep worden opdrachtgevers gevraagd projectvoorstellen in te dienen. Kun-
stenaars kunnen hun interesse kenbaar maken door zich kandidaat te stellen voor een pool.

De open oproep voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht richt zich zowel tot publieke (openbare diensten 
en daarmee gelijkgestelde diensten), semipublieke (gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen) 
als private opdrachtgevers (op voorwaarde dat het kunstwerk publiek toegankelijk zal zijn). 

Van opdrachtgevers wordt verwacht dat ze openstaan voor nieuwe benaderingen ten aanzien van het op-
drachtgeverschap, hier zelf eventueel suggesties in doen en ontvankelijk zijn voor de ontwikkelingen en 
strekkingen in de professionele hedendaagse beeldende kunst. 

Het kunstwerk moet gerealiseerd worden in de publieke of semipublieke ruimte, maar de opdrachtgever kan 
ook een private persoon of organisatie zijn die opereert in de (semi)publieke ruimte. De opdrachtgever is geen 
kunstorganisatie, maar kan zich in diverse segmenten en sectoren van de samenleving situeren. 

Van kunstenaars die zich aandienen voor de pool wordt verwacht dat ze minstens drie jaar actief zijn in de 
sector van de professionele hedendaagse kunst in Vlaanderen. Zowel individuele kunstenaars als kunste-
naarscollectieven kunnen een kandidatuur indienen. 

Opdrachtgevers en kunstenaars moeten bereid zijn om samen een boeiend en leerrijk proces af te leggen 
waarbij van de gekende paden afgeweken wordt.  
Van de opdrachtgevers en kunstenaars wordt verwacht dat ze hun opgedane kennis en ervaringen ter be-
schikking stellen, zodat het project goed gedocumenteerd kan worden.  

Welke projecten zoeken we?

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht willen innoveren door bestaande praktijken, samenwerkingsverban-
den en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen, en tegelijkertijd vijf grensverleggende kunst-
opdrachten te realiseren. 

Om de grenzen van de traditionele praktijk van materiële, duurzame, contextgebonden kunstwerken verder 
uit te dagen en de diversiteit van de hedendaagse kunstpraktijk ten volle aan bod te laten komen, ambiëren 
de pilootprojecten een verkenning van het thema ‘Meer dan object’. Het exploreren van de opdrachtsituatie 
vanuit deze focus, kan inzicht helpen verschaffen in het potentieel van kunst in opdracht, het maatschap-
pelijk draagvlak voor hedendaagse kunst vergroten, de aard en verschijningsvormen van een toekomstig 
erfgoedpatrimonium helpen verbreden, de juridische kaders helpen oprekken en de connectiviteit tussen alle 
betrokken actoren helpen stimuleren.

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht willen opdrachtgevers uitdagen om in hun voorstellen een visie te ont-
wikkelen met één of een combinatie van de volgende vijf facetten van kunst in opdracht in het achterhoofd: 

•  de materialisatie van het resultaat van een kunstopdracht (permanent tot tijdelijk, materieel tot im-
materieel) 

•  de locatiegebondenheid van een kunstopdracht (van locatiespecifiek tot locatieloos)

•  het statuut van opdrachtgever (van publiek tot privaat) en de graad van openbaarheid van de locatie 
(private initiatieven moeten op zijn minst semipubliek toegankelijk zijn) 

•  de beleidsdomeinen waarin kunst als een opdracht wordt ingezet en een standpunt met betrekking 
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tot het maatschappelijk engagement (een zo breed mogelijk maatschappelijk spectrum)

•  de context waarin de kunstopdracht ontstaat (het percentagedecreet, een bouwopdracht, inrichting 
van publiek domein, een beleidscampagne, een sociaal-maatschappelijk project…)

De realisatie moet op korte termijn kunnen gebeuren (start realisatie vanaf najaar 2014 tot zomer 2015).

Wat bieden we?

Voor elk van de vijf trajecten wordt door de Vlaamse Overheid begeleiding voorzien door een stuurgroep, een 
projectcoördinator en externe deskundigen, plus een minimumbudget van 15.000.- EUR als tegemoetkoming in 
de productiekosten.  De opdrachtgever dient zelf minstens een evenwaardig budget te voorzien voor productie.

Hoe indienen?

Het projectvoorstel van de opdrachtgever bestaat uit:

•  Een compleet ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier.  
(download op www.pilootprojectenkunst.be) 

•  Eventueel extra info over de opdrachtgever.
•  Eventueel visueel materiaal. 
•  Eventuele intentieverklaringen projectpartners. 

Kandidaturen van opdrachtgevers moeten voor 30 april 2014 (voor 17:00 Belgische tijd)  per e-mail bezorgd 
worden op pilootprojecten@bamart.be met als onderwerp ‘Kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht’. 

De kandidatuurstelling voor de pool van kunstenaars bestaat uit:

•  contactgegevens: naam, voornaam, e-mail, adres, gsm/telefoon, website (bij een kunstenaarscollectief 
vragen we de contactgegevens van alle leden)

•  een uitgeschreven motivatie voor deelname, waarin de visie, positie en engagement met betrekking 
tot kunst in de publieke ruimte en kunst in opdracht geformuleerd wordt (max. 2.500 tekens)

•  een cv
•   een portfolio

Kandidaturen van kunstenaars moeten voor 23 mei 2014 (voor 17:00 Belgische tijd) per e-mail bezorgd 
worden op pilootprojecten@bamart.be. 

Voorstellen moeten ingediend worden in het Nederlands. 

De bijlagen moeten bij voorkeur per e-mail gestuurd worden, maar kunnen ook gepost worden naar: 
BAM, coördinator pilootprojecten, Bijlokekaai 7d, 9000 Gent.  
Elke inzender ontvangt een bevestiging per e-mail, die als bewijs van deelname geldt.  
Hou rekening met de beperkte bestandsgrootte bij het verzenden van e-mails. 

BAM, het team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Kunsten en Erfgoed kunnen niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor het zoek raken van inschrijvingen door verzending.  
Het ontvangen materiaal wordt niet teruggestuurd.

Alle niet-geselecteerde opdrachtgevers die een voorstel ingediend hebben, zullen hiervan op de hoogte ge-
bracht worden. 
Alle niet-geselecteerde kunstenaars die zich kandidaat gesteld hebben voor de pool zullen hiervan op de 
hoogte gebracht worden.  
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HOOFDSTUK IV. Procesverloop van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht

Fase 1: Selectie van innoverende projectvoorstellen van de opdrachtgevers 

In een eerste fase wordt een oproep gelanceerd om potentiële opdrachtgevers te recruteren. Van 10 tot 14 
maart worden er voor deze opdrachtgevers vijf infosessies georganiseerd in respectievelijk Antwerpen, Has-
selt, Brussel, Brugge en Gent, met als doel het project en de werkwijze toe te lichten en enkele inspirerende 
voorbeelden te geven.  

Uit de voorstellen van de opdrachtgevers wordt door de stuurgroep een eerste selectie gemaakt. De gese-
lecteerde opdrachtgevers krijgen de kans om hun project uitgebreider toe te lichten aan de stuurgroep, die 
vervolgens vijf voorstellen selecteert op basis van de selectiecriteria. 

Selectiecriteria 

Bij de selectie van de opdrachtgevers hanteert de stuurgroep de volgende selectiecriteria:

1.  De innovatieve visie en het ambitieniveau van de opdrachtgever
2.  De voorbeeldfunctie, de kritische massa en het potentieel van de voorgestelde context of plek  
3.  De procesbereidheid en motivatie van de opdrachtgever
4.  welke omkadering en samenwerkingsverbanden worden aangeboden 
5.  De technische en budgettaire haalbaarheid 

Tegelijkertijd met de oproep aan opdrachtgevers wordt een oproep gelanceerd om een pool van geïnteresseer-
de kunstenaars samen te stellen. 

Fase 2: Selectie van de deskundige begeleiding bij de geselecteerde projecten

Met het oog op het samenbrengen van opdrachtgevers en kunstenaars en vertrekkend van de projectvoor-
stellen zelf, geeft de stuurgroep aan een selectie van deskundigen de opdracht om een plan van aanpak uit te 
werken bij een (of meerdere) opdrachtsituatie(s). De deskundige antwoordt met een visie voor de begeleiding 
van de opdrachtgever en een scenario voor de wijze waarop kunstenaar(s) geëngageerd kunnen worden. In 
zijn plan van aanpak voegt de deskundige een voorzet toe over de wijze waarop de dialoog en de samenwer-
king met de opdrachtgever in een toekomstig proces kan gemonitord worden. 

Bij de selectie van deskundigen zijn vakbekwaamheid en relevante ervaring (in functie van o.a. projectbege-
leiding, bemiddeling, artistieke selectie, productiebegeleiding) de criteria voor uitnodiging.   
Bij selectie van de voorstellen van de deskundigen hanteert de stuurgroep de geformuleerde intenties van de 
pilootprojecten als referentie.  

De geselecteerde opdrachtgevers krijgen in deze fase ook de kans om hun opdracht te herformuleren voor 
hun projectvoorstel en dit onder deskundige begeleiding. Dit proces wordt opgevolgd door de coördinator pi-
lootprojecten en tussentijds voorgelegd aan de stuurgroep. Per project worden ook de indicatoren bepaald op 
basis waarvan de kwaliteitsbewaking in het verdere ontwikkelingsproces kan gebeuren. In deze fase wordt 
ook overlegd met derden die betrokken partij zijn in het verdere proces (overheden, gebruikers, sponsors, 
organisaties, …) zodat na de formele goedkeuring van het project door de bevoegde instanties (bijvoorbeeld 
college van burgemeester en schepenen, raad van bestuur…) de administratieve en contractuele verwerking 
van de dossiers vlot kan verlopen.
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Fase 3: Selectie van kunstenaars per project 

De pilootprojecten zijn testcases en de selectiemethode is een van de variabelen. 

Er zijn verschillende draaiboeken denkbaar voor selectie (verschillende kunstenaars bevragen, of via con-
sultatie van gebruikers., via doorgedreven contextonderzoek, etc). De stuurgroep zal daarom een variatie aan 
technieken kiezen,  rekening houdend met de vijf gekozen contexten en de voorstellen van de deskundigen. 

Na opdrachtformulering en selectie van het draaiboek voor selectie van de kunstenaar worden de nodige 
stappen gezet door opdrachtgevers en deskundigen om kunstenaars te betrekken in de respectievelijke pi-
lootprojecten. 

Bij de selectie van kunstenaars zijn de volgende selectiecriteria van toepassing:

1. de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
2. het potentieel van het oeuvre van de kunstenaar in relatie tot de context, motivatie en visie op kunst in 

opdracht en kunst in de publieke ruimte van de opdrachtgever 
3. de procesbereidheid en motivatie van de kunstenaar

Indien een kunstenaar (al dan niet uit de pool) wordt gevraagd om het formuleren van een innovatief artistiek 
basisconcept vanuit hun visie op kunst in opdracht voor die bepaalde context, gebeurt dit tegen vergoeding. 

Fase 4: Samenstelling van het projectteam: opdrachtgever, deskundigen en kunstenaar

In fase 4 presenteren de opdrachtgever en deskundige en kunstenaar (indien reeds bekend) hun conceptin-
vulling voor. Op basis van die presentatie, deze uitwisseling van visie en engagement, zullen er vijf project-
teams gevormd worden, bestaande uit een opdrachtgever, deskundige en kunstenaar. 

Fase 5: Realisatie en productie kunstopdracht 

Per project gaat het projectteam samen met de coördinator pilootprojecten aan de slag. In deze fase werken de 
projectteams het basisconcept uit tot een definitief concept, waarin de samenwerking en realisatie geformu-
leerd worden en geformaliseerd worden in een contract. Vervolgens start voor elk project een productiepro-
ces dat naargelang de context van het project een verschillende duur kan hebben. 

Het productieproces en de realisatie van de kunstopdracht door de projectteams worden ondersteund door 
de gelijktijdige uitwerking van thematische workshops rond conceptformulering, productie, communicatie, 
behoud en beheer,… (voorjaar 2015). Aangezien het niet zeker is in welke fase van realisatie de projecten zich 
zullen bevinden tegen juli 2015 (einde van het ondersteuningstraject), wordt gestreefd naar de ondertekening 
van engagementsverklaringen voor een kunstopdracht met opdrachtgevers en kunstenaars. Daarin stellen 
de opdrachtgevers zich garant voor de effectieve realisatie van de projecten binnen de vier jaar na de start 
van deze Pilootprojecten (tegen eind 2017). Kunsten en Erfgoed volgt de uitvoering van de engagementsver-
klaringen op, en kan bij onregelmatigheden de voorziene gedeeltelijke productiebudgetten van de Pilootpro-
jecten Kunst in Opdracht al dan niet volledig terugvorderen. 

Fase 6: Opvolging en evaluatie

Halfweg 2015 wordt een publicatie gepresenteerd die het traject van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht en 
de geselecteerde projectvoorstellen inhoudelijk kadert en toelicht. 

De stuurgroep zal een kritische evaluatie maken van het project en het procesverloop om te zien welke aan-
bevelingen kunnen worden gedaan om de bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) 
kaders open te breken en te vernieuwen. 
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HOOFDSTUK V. Indicatieve timing

Aankondiging projectoproep 2 februari 2014

Einde projectwerving opdrachtgevers 30 april 2014

Einde kandidaatstelling pool kunstenaars 23 mei 2014

Selectie vijf opdrachtgevers mei 2014

Selectie deskundigen / Opdrachtformulering en formali-
sering van college / raad van bestuur …

juni 2014

Presentatiemoment + samenstellen projectteams oktober 2014

Definitief concept en contract januari 2015

Start realisatie voorjaar 2015
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