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Dankwoord 
De sarc dankt de bevoegde ministers en de betrokken administraties voor de vlotte 

samenwerking en de logistieke en inhoudelijke ondersteuning.
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Oprichting

De sarc werd opgericht als strategische 
adviesraad bij het decreet van 30 
november 2007 houdende de oprichting 
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media (b.s. 15 januari 2008)
 
De oprichting kadert binnen het 
decreet tot regeling van strategische 
adviesraden, van 18 juli 2003 (b.s. 22 
augustus 2003).

Tijdens de periode van inwerkingtreding 
van het oprichtingsdecreet tot en met 
de regionale verkiezingen van juni 2009 
waren 2 ministers bevoegd voor de sarc, 
namelijk Vlaams minister voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux en 
Vlaams minister voor Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
Geert Bourgeois. Later werd de 
bevoegdheid over het beleidsveld Media 
overgenomen door minister-president 
Kris Peeters. 

Tijdens de legislatuur 2009-2014 zijn 
er 4 bevoegde ministers. Het gaat 
om Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding Ingrid Lieten, 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 
en Sport Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel Pascal Smet.

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media kiest als roepnaam sarc, de 
afkorting van Strategische AdviesRaad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Opdrachten en bevoegdheden

De sarc brengt uit eigen beweging of op 
verzoek advies uit over de hoofdlijnen 
van het beleid, over voorontwerpen 
of voorstellen van decreet en over 
ontwerpen van besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. De sarc 
draagt bij tot de vorming van een 
beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de 
maatschappelijke ontwikkelingen op het 
vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
en levert reflecties over beleidsnota’s en 
beleidsbrieven.

De sarc zal ook uit eigen beweging 
of op verzoek advies uitbrengen over 
ontwerpen van samenwerkingsakkoord 
binnen het beleidsdomein die de 
Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met 
de staat of met andere gemeenschappen 
en gewesten. Tevens zal de sarc, op 
eigen initiatief of op verzoek, advies 
geven over beleidsvoornemens, 
beleidsplannen en in voorbereiding 
zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media op het niveau van de

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/SAR_CJSM_decreet_20080115.pdf
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federale overheid, de Europese Unie, 
alsook over internationale verdragen die 
voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om 
advies te vragen over alle voorontwerpen 
van decreet en over de ontwerpen van 
besluit van de Vlaamse Regering die 
van strategisch belang zijn en waarvan 
de Vlaamse Regering beslist dat het 
basisuitvoeringsbesluiten zijn. De 
Vlaamse Regering moet duiding en 
toelichting geven over haar beslissing 
aangaande de adviezen die ze verplicht is 
te vragen.

Organisatie

De structuur van de sarc is aangepast 
aan het beleidsdomein.
De Algemene Raad adviseert over alle 
thema’s die meerdere deelgebieden van 
het beleidsdomein aanbelangen. Hij 
verzorgt ook de interne coördinatie van 
de adviezen van de sectorraden.
Het Vast Bureau van de raad is belast 
met het dagelijks bestuur.

Vier sectorraden (de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse 
Sportraad en de Sectorraad Media,) zijn 
autonoom bevoegd voor hun deel van 
het beleidsdomein. Zij adviseren over 
thema’s die het specifieke deelgebied van 
het beleidsdomein aanbelangen.
De structuur van de sarc laat toe 
om een thematische benadering 
van de strategische advisering te 
combineren met een contextualisering 
voor het volledige beleidsdomein, 
waarbij de beleidsvelden in een breder 
maatschappelijk kader worden geplaatst. 

Alle adviezen uitgebracht door de sarc 
zijn openbaar en worden gepubliceerd op 
de website www.sarc.be.

De interne werking van de sarc is 
geregeld in het huishoudelijk reglement, 
dat door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd op 10 oktober 2008 (b.s. 7 
november 2008). 

In bijzondere omstandigheden kunnen 
schriftelijke procedures gebruikt worden 
voor de goedkeuring van verslagen 
en adviezen. Vragen voor advies (ook 
wanneer ze betrekking hebben op een 
specifieke materie voor de sectorraden) 
worden aan de sarc gericht. Adviezen 
worden namens de sarc verspreid.
De sarc heeft rechtspersoonlijkheid en 
beschikt over een dotatie. 

www.sarc.be
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
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Secretariaat 

Het secretariaat wordt verzorgd door vijf 
personeelsleden: de algemeen secretaris, 
hoofd van het secretariaatspersoneel, 
die benoemd werd door de Vlaamse 
Regering en vier medewerkers die bij 
besluit van de Vlaamse Regering zijn 
toegewezen aan de sarc. 

De algemeen secretaris heeft de leiding 
over het secretariaat en is tevens de 
secretaris van de Algemene Raad van 
de sarc. Twee beleidsmedewerkers 
nemen de inhoudelijke ondersteuning 
van de vier sectorraden op zich. Tot 
slot beschikt het secretariaat over twee 
administratieve medewerkers.

Samenstelling 

De sarc is een adviesraad met een 
gemengde samenstelling. Dat betekent 
dat er naast onafhankelijke deskundigen 
ook vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in de raad 
vertegenwoordigd zijn.
De leden van de sarc oefenen hun 
functie uit in volledige onafhankelijkheid 
ten opzichte van de Vlaamse 
overheid of van hun werkgever of van 
bestuursorganen waarin zij zitten.
Ze worden benoemd voor vier jaar.

De samenstelling gebeurt via 
ministeriële besluiten.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/contact/index.html
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/contact/index.html
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/wetgeving/index.html#benoemingsbesluiten
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Onafhankelijke deskundigen

Luk Verschueren, 
algemeen voorzitter

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor 
de amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Sabine Bovend’aerde1

Jos Pauwels Hoofd studiegebied Sociaal-Agogisch Werk, Artesis Hogeschool Antwerpen 
Voorzitter SoCiuS en magma 
Auteur

Annick Schramme Hoofddocent Universiteit Antwerpen, Management School Antwerp
Kabinet Cultuur Stad Antwerpen

Afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad

Rob De Donder Coördinator Vlaamse Jeugdraad vzw

Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad, alsook twee 
afgevaardigden per sectorraad.

(1) Ontslagnemend sinds 4 oktober 2010



9

Afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Johan Thielemans Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Heidi De Nijn Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Frie De Greef Praktijklector sociaal-cultureel werk 
Docent opleiding bachelor sociaal werk aan de Sociale Hogeschool Heverlee

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen 
Namens de sarc lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’.

Afgevaardigden Vlaamse Sportraad

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge
Lid en of bestuursfunctie in lokale (sport)verenigingen
Lid Raad van Bestuur van focus vzw - Regionale Televisie

Line Dumoulin Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Sporttechnisch coördinator bvlo

Afgevaardigden van de Sectorraad Media

David Stevens Onderzoeker media- en communicatierecht (icri – k.u.Leuven)

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

Algemene Raad
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Samenstelling

Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke 
Werknemersorganisaties 
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor de 
amateurkunstensector 
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Bart Vanreusel 
Voorzitter Vlaamse Sportraad

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber) 
ku leuven

Chantal De Smet 
Ondervoorzitter Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed

Hoogleraar Hogeschool Gent 
Voorzitter vzw TimeLab
Voorzitter vzw Operastudio Vlaanderen

Dirk Verbist 
Ondervoorzitter Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Hilde Van den Bulck 
Ondervoorzitter Sectorraad Media

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Iris Van Riet 
Algemeen secretaris sarc

Hoofd van het secretariaatspersoneel van de sarc

Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de sectorraden en de algemeen secretaris (met raadgevende stem). 
Het Vast Bureau wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter.
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Onafhankelijke deskundigen

Johan Thielemans, 
Voorzitter

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Chantal De Smet, 
Ondervoorzitter

Hoogleraar Hogeschool Gent 
Voorzitter vzw TimeLab
Voorzitter vzw Operastudio Vlaanderen

Inan Akbas Programmamedewerker vrt
Auteur
Inan Akbas voltooit het mandaat van Farid Mokhless.

Herman Baeten Directeur Musica, Impulscentrum voor Muziek

Heidi De Nijn Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Veerle Keuppens Artistiek directeur kinderkunstenfestival Storm op komst 
Programmator Prospekta voor de Cultuurmarkt Vlaanderen

Saïda Sakali Stafmedewerker Koning Boudewijn Stichting
Saïda Sakali voltooit het mandaat van Samira Bendadi.

Julie Vandenbroucke Voorzitter Arteconomy vzw

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.



12

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Tijl Bossuyt Zakelijk en artistiek leider De Veerman vzw
Tijl Bossuyt voltooit het mandaat van Annemie Geerts

Federatie voor Organisaties 
Kunsteducatie

Luc Delrue Intendant M Leuven
Luc Delrue voltooit het mandaat van Edith Doove

Verenigde Organisaties 
Beeldkunst

Noël Geirnaert Hoofdarchivaris Stad Brugge Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek-, Archief- en 
Documentatie

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Film Producenten Bond (vfpb v.z.w.) Vlaamse Filmproducentenbond

Jürgen Vanhoutte Archivaris-consulent en Afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en traject-
begeleiding Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (crkc vzw)
Jürgen Vanhoutte voltooit het mandaat van Goran Proot.

Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en 
Documentatie

Koen Stassijns Docent literaire creatie 
Dichter, vertaler, bloemlezer 
Ondervoorzitter Vlaamse Auteursvereniging (vav)

Vlaamse Auteursvereniging

Eva Tahon Voorzitter Vlaamse Museumvereniging en icom België  
Wetenschappelijk medewerker Musea Brugge

Vlaamse Museumvereniging

Philip Van de Bossche Directeur-conservator mu.zee, Kunstmuseum aan zee, 
collecties van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende

Vlaamse Museumvereniging

Hugo Vanden Driessche Algemeen directeur Kaaitheater, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties 
(oko)

Overleg Kunstorganisaties

Sectorraad Kunsten en Erfgoed
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Onafhankelijke deskundigen

Frie De Greef, 
voorzitter

Praktijklector sociaal-cultureel werk, docent opleiding bachelor sociaal werk, 
Sociale School Heverlee

Lamia Cheba-Emimou Coördinator Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen
Lamia Cheba-Emimou voltooit het mandaat van Katrijn Callens

Bram Ghyoot Coördinator cc Gent
Bram Ghyoot voltooit het mandaat van Luk Tas

Inge Goddijn Artistiek coördinator Jeugdtheater Larf! 
(kunsteducatieve organisatie voor kinderen en jongeren)

Piet Forger Coördinator VLabra’ccent, samenwerkingsverband van 
de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant

Tom Lemahieu Departementaal kwaliteitscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen
Lector Sociaal-Cultureel Werk Hogeschool West-Vlaanderen
Tom Lemahieu voltooit het mandaat van Rachid Lamrabat

Rachida Ouchoukout2 Stafmedewerker Werk en Opleiding bij het Vlaams Minderhedencentrum

Geert Ruebens Directeur Luisterpuntbibliotheek
Geert Ruebens voltooit het mandaat van Dany Neudt

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 19 leden, waaronder 7 onafhankelijke deskundigen en 11 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

(2) Ontslagnemend sinds 8 maart 2010
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Dirk Verbist, 
ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw 
Dirk Verbist voltooit het mandaat van Hugo De Vos

Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Jan De Braekeleer Coördinator Wisper (gespecialiseerde vormingsinstelling) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Koenraad De Meulder Directeur vzw Koor & Stem Forum voor Amateurkunsten

Kaat Peeters Directeur –coördinator vzw Forum voor Amateurkunsten Forum voor Amateurkunsten

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen 
Namens de sarc lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen’

Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en 
Documentatie

Luk Tas Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad
Luk Tas voltooit het mandaat van Suzy Bleys.

Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Asch Coördinator Vorming-plus regio Mechelen Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Piet Van Loocke Cultuurdirecteur stad Lokeren Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Kristien Vermeersch Coördinator Netwerk Vlaanderen vzw (socio-culturele beweging) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Caroline Verschueren Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad
Caroline Verschueren voltooit het mandaat van Tom Dierckx

Vlaamse Jeugdraad

Peter Warson Directeur Centravoc vzw 
(Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid) 
Gastdocent scw aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 
(hig/hub/ehsal)

Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
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Onafhankelijke deskundigen

Bart Vanreusel, 
Voorzitter

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber) 
ku leuven 

Frank Bulcaen Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Vanessa De Bleyser Mandaat onderbroken.
Werkt tijdelijk als beleidsmedewerker sport voor 
het Belgische eu-voorzitterschap

Jan Bonnarens Afdelingshoofd sportvoorzieningen uGent

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge

Geert Goubert Ex-lector Arteveldehogeschool Gent

Liliane Roegies Directeur Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus)

Farid Kempenaers Sectorconsulent fitness & wellness
Farid Kempenaers voltooit het mandaat van Fatih Kat.

Jan Korthoudt Directeur Afdeling Beleid / Toerisme Departement Internationaal 
Vlaanderen 
Voorzitter Koninklijke Vlaamse Voetbalbond

Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke deskundigen 
en 10 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Line Dumoulin, 
ondervoorzitter

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Sporttechnisch coördinator bvlo

Vlaamse Sportfederatie

Iris De Keyser Verantwoordelijke Buurtsport Leuven Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Jessica De Smet Directeur Vlaamse Liga Gehandicaptensport Vlaamse Sportfederatie

David De Vlieger Algemeen coördinator S-Sport Federatie Vlaamse Sportfederatie

Piet Meneve Directeur–manager Sportdienst Gent 
Docent uGent

Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Luc Mercken Sportdirecteur Stad Hasselt 
Ondervoorzitter isb

Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Ingrid Peeters Sporttechnisch coördinator okra-sport Vlaamse Ouderenraad

Hilde 
Van Cauwenberghe

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Johan Van Dijcke Sportfunctionaris Bonheiden
Johan Van Dijcke voltooit het mandaat van Mohamed Meftah.

Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Reinout 
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw Vlaamse Sportfederatie

Vlaamse Sportraad
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Onafhankelijke deskundigen

David Stevens, 
voorzitter

Onderzoeker media- en communicatierecht (icri – k.u. Leuven)

Hilde Van den Bulck, 
ondervoorzitter

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker ibbt-smit (Vrije Universiteit Brussel)

Kris Houthuys Hoofd Pers & Communicatie acw

Dirk Voorhoof Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent en aan de Universiteit 
Kopenhagen 
Lid vrm, kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden waaronder 5 onafhankelijke deskundigen 
en 14 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Ben Appel Bedrijfsjurist Vlaamse Media Maatschappij Private Omroepfederatie

Nico De Bie Lobby & Press Officer Test-Aankoop Test-Aankoop

Annemie Drieskens Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw Gezinsbond

Sandrien Mampaey Legal en administration manager bij Vlaamse Dagbladpers - Mediargus 
Sandrien Mampaey voltooit het mandaat van Alex Fordyn.

Vlaamse Dagbladpers

Frank Meysman ceo Raad voor de Reclame, Associate advertising manager 
(p&g Belgium en Duitsland)

Raad voor de Reclame

Yvette Mignolet ceo Media ad Infinitum Private Omroepfederatie

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (votp vzw) Vlaamse Onafhankelijke 
Televisieproducenten

Philippe Persoons Zaakvoerder Audio-Flash bvba - Coördinator mix fm Vlaamse Radiofederatie

Thomas Roukens Regulatory Affairs Manager bij Telenet Cable Belgium

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (atv) 
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 
(nortv)

nortv

Greta Van Moer Manager Medialicenties sabam sabam

Rosette Van Rossem Corporate Communication Director Sanoma Magazines Belgium The PPress

Luc Vanheerentals Zelfstandig beroepsjournalist Vereniging van Vlaamse 
Journalisten

Lut Vercruysse Directeur juridische zaken vrt Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep

Sectorraad Media
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vergaderingen
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Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is 
samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen, een vertegenwoordiger 
van de Vlaamse Jeugdraad, alsook twee 
afgevaardigden per sectorraad.

Werkgroepvergaderingen 
Algemene Raad

Werkgroep Participatiedecreet
Dirk Verbist, voorzitter
Geert Ruebens, Geraldine Mattens, 
Jan Korthoudt, Kaat Peeters, Luk Tas, 
Anne-Line Balduck …, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

21 januari 2010 9

19 maart 2010 9

5 oktober 2010 8

21 december 2010 7

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 maart 2010 4

21 december 2010 6

Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

De sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 
19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 februari 2010 12

2 april 2010 9

11 mei 2010 10

8 juni 2010 7

8  juli 2010 11

9 september 2010 10

9 november 2010 13

9 december 2010 12
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Werkgroepvergaderingen 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Werkgroep Kunstendecreet
Chantal De Smet, voorzitter
Herman Baeten, Veerle Keuppens, Esther 
Maas, Hugo Vanden Driessche, leden

Werkgroep Erfgoed
Erik De Vroede, voorzitter
Heidi De Nijn, Luc Delrue, Noel Geirnaert, 
Eva Tahon, Philip Van de Bossche, Jürgen 
Vanhoutte, leden voorzitter

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 maart 2010 4

2 april 2010 5

8 juni 2010 4

7 juni 2010 4

5 november 2010 3

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

23 maart 2010 5

20 april 2010 4

17 oktober 2010 5

9 november 2010 4

Werkgroep Eregelden
Koen Stassijns, voorzitter
Chantal De Smet, Ellen Onkelinx, Hugo 
Van den Driessche, leden voorzitter

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

26 april 2010 3

25 mei 2010 3
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Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 
19 leden, waaronder 7 onafhankelijke 
deskundigen en 11 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

Agendagroep 

De agendagroep van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk telt 5 leden, een soort 
van dagelijks bestuur dat de agenda van 
de plenaire vergaderingen inhoudelijk 
voorbereidt.
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Kaat Peeters, Luk Tas, Tom 
Lemahieu, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

7 januari 2010 15

4 februari 2010 14

18 maart2010 11

20 mei 2010 11

23  juni 2010 12

8 september 2010 12

13 oktober 2010 11

16 november 2010 8

18 november 2010 9

16 december 2010 10

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

16 februari 2010 2

22 april 2010 3

14 juni 2010 4

27 augustus 2010 4

30 september 2010 4

27 oktober 2010 4

2 december 2010 3

Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden 
waaronder 5 onafhankelijke deskundigen 
en 14 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

5 januari 2010 8

25 januari 2010 13

23 maart 2010 14

3 juni 2010 14

6 juli 2010 12

9 juli 2010 8

2 september 2010 11

7 oktober 2010 13

22 oktober 2010 15

19 november 2010 14

2 december 2010 12
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Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, 
waarvan 9 onafhankelijke deskundigen 
en 10 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld.

dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse 
Sportraad telt 5 leden, die de agenda van 
de plenaire vergaderingen inhoudelijk 
voorbereiden.
Bart Vanreusel, voorzitter
Line Dumoulin, Frank Bulcaen, 
Geert Goubert, Jan Korthoudt, leden

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

12 januari 2010 15

9 maart 2010 10

30 maart 2010 12

24 juni 2010 11

12 oktober 2010 14

14 december 2010 16

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

9 februari 2010 5

27 april 2010 4

25 mei 2010 4

14 september 2010 5

9 november 2010 8 (open.verg.)

Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de sectorraden en de algemeen secretaris 
(met raadgevende stem). Het Vast Bureau 
wordt voorgezeten door de algemeen 
voorzitter. 

VERgAdERingEn

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

23 februari 2010 5

20 april 2010 4

17 juni 2010 6

9 juli 2010 6

19 oktober 2010 4

30 november 2010 5
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Adviezen
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Algemene Raad

dAtuM PROCEduRE SOORt AdViES linK

28.04.10 Spoed Op vraag Advies over het programmadecreet 2010 

24.09.10 Gewoon Eigen initiatief Advies over accenten voor de Beleidsbrief Cultuur  

06.10.10 Gewoon Op vraag Advies over de Vlaamse ontwerpstrategie Duurzame 
Ontwikkeling: ‘Samen grenzen ver-leggen’



21.10.10 Gewoon Op vraag Advies over het Groenboek van de Vlaamse Regering, 
planlastvermindering en Interne Staatshervorming



21.10.10 Gewoon Eigen initiatief Advies over onderzoek in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 



21.12.10 Gewoon Op vraag Advies over de beheersovereenkomst 2010-2016 vrt 
Gecoördineerd, bijdrage van Sectorraden k&e, scw en 
Vlaamse Sportraad



De Algemene Raad coördineerde het Jaarverslag 2009 van de sarc en keurde 
de jaarrekening 2009, de begrotingsherschikking 2010 en begroting 2011 goed.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-advies_programmadecreet2010.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/AR_advies_beleidsbrief_cultuur_20100924.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20101006_advies_AR_VSDO.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101021-planlastvermindering-interne-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101021-advies-WO.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101221-gecoordineerd-advies-beheersovereenkomst-VRT.pdf
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dAtuM PROCEduRE SOORt AdViES linK

12.01.10 Gewoon Op vraag Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed over het ont-
werp van decreet houdende instemming met het Europees 
verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 
(herzien)



De adviezen van 2 februari 2010 werden gemeenschappelijk uitgebracht met de Strategische Adviesraad inter-
nationaal Vlaanderen (sariv) en de Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening - Onroerend erfgoed (saro)

2.02.10 Gewoon Op vraag Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming 
met het unesco-Verdrag ter bescherming van het cultureel 
erfgoed onder water



2.02.10 Gewoon Op vraag Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming 
met het tweede Protocol bij het Verdrag van Den Haag van 
1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval 
van een gewapend conflict



2.02.10 Gewoon Op vraag Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming 
met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bij-
drage van cultureel erfgoed aan de samenleving 



Sectorraad Kunsten en Erfgoed

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20100113_advies_bescherming_archeologisch_erfgoed.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20100202_advies_unesco_erfgoed_onder_water.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20100202_advies_2deprotocol_denhaag.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20100202_advies_kaderconventie_FARO.pdf


27

28.04.10 Spoed Op vraag Advies over het programmadecreet 2010 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



24.09.10 Gewoon Eigen initiatief Advies over accenten voor de Beleidsbrief Cultuur  
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



29.09.10 Gewoon Eigen initiatief Bedenkingen en prioriteiten naar aanleiding van 
het Cultuurforum



6.10.10 Gewoon Op vraag Advies over de Vlaamse ontwerpstrategie Duurzame 
Ontwikkeling: ‘Samen grenzen ver-leggen’ 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



21.10.10 Gewoon Op vraag Advies over het Groenboek van de Vlaamse Regering, 
planlastvermindering en interne staatshervorming 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



9.11.10 Gewoon Eigen initiatief Advies over het instrument voor het toekennen van eregelden 
aan oudere kunstenaars met bijzondere verdienste



18.11.10 Gewoon Eigen initiatief Gecoördineerd advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over de beleidsbrief 
Cultuur 2010-2011 



21.12.10 Gewoon Op vraag Gecoördineerd advies beheersovereenkomst 2012-2016 vrt 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



Sectorraad Kunsten en Erfgoed

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-advies_programmadecreet2010.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/AR_advies_beleidsbrief_cultuur_20100924.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20100929_KE_advies_prioriteiten_cultuurforum.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20101006_advies_AR_VSDO.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101021-planlastvermindering-interne-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20101109_KE_advies_eregelden.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20101118_KE-SCW_advies_beleidsbrief_cultuur2010-2011.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101221-gecoordineerd-advies-beheersovereenkomst-VRT.pdf
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Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

dAtuM PROCEduRE SOORt AdViES linK

28.04.10 Spoed Op vraag Advies over het programmadecreet 2010 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



20.05.10 Gewoon Op vraag Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 
13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid 



23.06.10 Gewoon Op vraag Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 
18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en 
kinderrechtenbeleid



23.06.10 Gewoon Op vraag Voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams 
communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt



24.09.10 Gewoon Eigen initiatief Advies over accenten voor de Beleidsbrief Cultuur. 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



13.10.10 Gewoon Op vraag Advies over de Vlaamse ontwerpstrategie Duurzame 
Ontwikkeling: ‘Samen grenzen ver-leggen’ 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-advies_programmadecreet2010.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/250-03.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/251-05.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/254-03.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/AR_advies_beleidsbrief_cultuur_20100924.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20101006_advies_AR_VSDO.pdf


29

13.10.10 Gewoon Op vraag Advies over het Groenboek van de Vlaamse Regering, 
planlastvermindering en interne staatshervorming 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



18.11.10 Gewoon Op vraag Gecoördineerd advies beheersovereenkomst 2012-2016 vrt 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



18.11.10 Gewoon Eigen initiatief Gecoördineerd advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over de beleidsbrief 
Cultuur 2010-2011



Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101021-planlastvermindering-interne-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101221-gecoordineerd-advies-beheersovereenkomst-VRT.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20101118_KE-SCW_advies_beleidsbrief_cultuur2010-2011.pdf
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Vlaamse Sportraad

dAtuM PROCEduRE SOORt AdViES linK

12.01.10 Gewoon Op vraag Topsportactieplan Vlaanderen ii 

9.03.10 Gewoon Eigen initiatief Aanbevelingen gehandicaptensport 

9.03.10 Gewoon Op vraag Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de 
thema’s en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord 
sporten



30.03.10 Gewoon Op vraag Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van beslui-
ten van de Vlaamse Regering houdende bepalingen inzake 
medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van 
minderjarigen aan sportmanifestaties, proeven, wedstrijden 
en opleidingen in bepaalde sporttakken



12.10.10 Gewoon Eigen initiatief Sport en ruimtelijke ordening 

12.10.10 Gewoon Op vraag Advies over de Vlaamse ontwerpstrategie 
Duurzame Ontwikkeling: ‘Samen grenzen verleggen’ 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/244-04.PDF
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/245-03.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/233-08.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/248-07.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/253-06.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20101006_advies_AR_VSDO.pdf
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14.12.10 Gewoon Op vraag Advies over het Groenboek van de Vlaamse Regering, 
planlastvermindering en interne staatshervorming 



14.12.10 Gewoon Op vraag Gecoördineerd advies beheersovereenkomst 2012-2016 vrt 
(opgenomen in het advies van de Algemene Raad)



Vlaamse Sportraad

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101021-planlastvermindering-interne-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/SARC-AR-20101221-gecoordineerd-advies-beheersovereenkomst-VRT.pdf
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Sectorraad Media

dAtuM PROCEduRE SOORt AdViES linK

3.03.10 Gewoon Op vraag Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming 
met de amendementsoorkonden bij de Stichtingsakte en de 
Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie 
(itu) - in samenwerking met de sariv



26.03.10 Spoed Op vraag Advies over de wijziging van het besluit van 15 oktober 
1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de 
erkenning van levensbeschouwelijke en sociaal-economische 
verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisiepro-
gramma’s van de vrt



4.06.10 Gewoon Eigen initiatief Advies aangaande het toestaan van betaalde boodschappen 
van politieke partijen tijdens de sperperiode voor de verkie-
zingen



15.06.10 Gewoon Op vraag Advies aangaande het wijzigingsbesluit betreffende de proce-
dure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden 
voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en 
lokale radio-omroepen



http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/201000303_ITU_advies_SARiV_SARC.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20100326_MED_advies_uitzendingen_derden.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20100604_MED_advies_betaalde_boodschappen_politieke_partijen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20100615_MED_advies_erkenning_radio-omroepen.pdf


33

25.06.10 Gewoon Op vraag Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende het ge-
bruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing



2.09.10 Gewoon Op vraag Advies inzake thema’s voor de Staten-Generaal voor de Media 
2011



22.11.10 Gewoon Eigen initiatief Advies bij de Beleidsbrief Media 2010-2011 

14.12.10 Gewoon Opdracht bij 
decreet

Advies “Beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en 
de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2016. Een 
duidelijke keuze voor kwaliteitsvolle invulling.”



Sectorraad Media

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20100625_MED_advies_logo_PP.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20100902_MED_themas_SG2011.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20101122_MED_advies_beleidsbrief_media.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20101214_MED_advies_beheersovereenkomst_VRT_2012-2016.pdf
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A ctiviteiten
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toelichting advies Beleidsnota’s in Commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Vlaams Parlement

Het advies van de sarc over de diverse beleidsnota’s 
in het beleidsdomein werd door verschillende 
vertegenwoordigers van de sarc en zijn sectorraden 
toegelicht in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media van het Vlaams Parlement. In 2009 kwamen de 
Vlaamse Sportraad, de Algemene Raad, de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed van de sarc al aan bod.  

Op dinsdag 5 januari 2010 lichtte de Sectorraad Media 
het advies aangaande de Beleidsnota Media toe in 
de commissie. Op donderdag 7 januari 2010 werd de 
Vlaamse Sportraad voor een tweede hoorzitting over 
de Beleidsnota Sport uitgenodigd in de Commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams 
Parlement. 

Rapport Steunpunt Bestuurlijke Organisatie  
Vlaanderen

De Algemene Raad van de sarc werkte mee aan het 
rapport “Het nieuwe strategische adviesstelsel: een 
verbeteringsgerichte procesanalyse” van het Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (sbov) voor de 
periode 2007-2011.

 





http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/g192-5_verslag_commissie_CJSM_beleidsnota_cultuur20100205.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/SBOVrapport_StrategischeAdviesraden.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/g209-5-verslag-hoorzitting-beleidsnota-media.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/g200-6_verslag_commissie_CJSM_beleidsnota_sport20100205.pdf
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Cultuurforum - 25/01/2010

Met het cultuurforum wil Vlaams minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege het 
brede cultuurveld het woord geven. Professionals 
uit de cultuursectoren en de strategische adviesraad 
denken samen na over de toekomst van cultuur en 
cultuurbeleid in Vlaanderen met als focus 2020. Het 
cultuurforum startte in januari en resulteerde in juni 
2010 in adviezen die de minister in staat moeten 
stellen om de in de beleidsnota opgenomen strategische 
doelstellingen verder te verfijnen en in een dynamisch 
perspectief te plaatsen. 

Diverse leden van de sarc werken actief mee aan dit 
initiatief.

sarc-dag

Naar traditie biedt de sarc zijn leden eenmaal per jaar 
een gezamenlijke activiteit aan, om hen te bedanken 
voor hun inzet.  Na de culturele uitstappen van de 
voorbije jaren, viel de keuze dit jaar op een sportieve 
manifestatie: op 27 augustus 2010 woonde de sarc de 
34e Memorial Van Damme bij.

toelichting standpunt  interne staatshervorming 
in de Commissie Bestuurszaken van het Vlaams 
Parlement

Op woensdag 24 november 2010 vond er 
een hoorzitting plaats in de Commissie 
voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van 
het Vlaams Parlement over het groenboek interne 
staatshervorming. De leden van de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement 
werden ook uitgenodigd om deze vergadering bij te 
wonen. 

De algemeen voorzitter van de sarc, Luc Verschueren, 
lichtte er het standpunt van de sarc toe.



http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g704-7.pdf
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Zelfscan
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Situering

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen (sbov) leverde in 2009 
een onderzoeksrapport af waarin een 
analyse werd gemaakt van en een aantal 
aanbevelingen werden gedaan over de 
werking van de strategische adviesraden. 
sbov ondervroeg daarvoor de leden 
van algemene raden van 9 strategische 
adviesraden over de werking van de 
raad waarvan men lid was. Daarbij 
kwamen vragen aan bod over de input 
(inclusiviteit en representativiteit, 
taakbelasting), de throughput (het 
adviesproces, nazorg en communicatie) 
en de output (kwaliteit en doorwerking). 

Daarnaast ontwikkelde sbov ook een 
‘zelfscan’: een zelfevaluatie instrument 
waarmee de leden van de sectorraden 
konden worden bevraagd.

Het doel van deze zelfscan of 
algemene bevraging van de leden 
is tweeledig: op korte termijn wil 
men de aandachtspunten in kaart 
brengen en de werking van de raad 
optimaliseren. Op (middel)lange termijn 
zou dit een systematisch evaluatie- en 
kwaliteitsinstrument kunnen worden.  

Onderzoekster Ellen Fobé stelde dit 
instrument voor aan de Algemene Raad 
van de sarc op zijn vergadering van 
19 maart 2010. De onderzoekster ging 
daarbij ook specifiek in op de resultaten 
van de bevraging bij de leden van de 
Algemene Raad van de sarc.

Later besliste het Vast Bureau om ook 
de leden van de sectorraden te bevragen. 
De sarc, opgericht in 2008, is twee jaar 
bezig. Tijd dus voor een zelfevaluatie 
waarbij het zelfscan-instrument een 
handige tool is. De vragenlijst werd 
geoptimaliseerd en aan de leden van 
de sectorraden verstuurd. Zij konden 
deze anoniem invullen. De verwerking 
van de resultaten gebeurde door het 
secretariaat. 

Voor de vragen die de leden van de 
Algemene Raad moesten beantwoorden, 
verwijzen we naar de sbov-studie.1 De 
vragenlijst voor de sectorraden volgt 
hierna.

(1) Ellen Fobé et al., Het nieuwe strategische adviesstelsel 
in Vlaanderen, 2009, bijlage 2 p. 275 e.v.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/SBOVrapport_StrategischeAdviesraden.pdf
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Vraag 1. Aandacht voor de vertegenwoordiging van de leden in de raad.

a. Ik vind dat alle doelgroepen in onze raad vertegenwoordigd zijn.

b. Ik vind dat de leden zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de organisaties van waaruit 
ze zijn afgevaardigd in de raad.

c. Ik vind het belangrijk om mijn standpunten in de raad af te toetsen bij de organisatie 
van waaruit ik ben afgevaardigd.

Vraag 2. Aandacht voor de taakbelasting van de leden in de raad.

a. Ik vind dat de raad te veel adviesvragen krijgt.

b. Ik vind dat de raad te veel adviezen op eigen initiatief opzet.

c. Ik vind dat er te veel vergadermomenten zijn.

d. Ik vind dat de onderwerpen in de adviezen niet goed aansluiten bij mijn eigen deskundigheid in de raad.

Vraag 3. Aandacht voor de kenmerken van de interactie tijdens het adviesproces.

a. Ik vind dat de interactie tussen de leden de nodige inhoudelijke diepgang kent.

b. Ik vind dat de interactie tussen de leden een consensus over het uit te brengen advies bevordert.

c. Ik beschik over voldoende informatie om deel te nemen aan het adviesproces.

d. Ik vind dat alle leden gelijkwaardig aan bod komen tijdens het adviesproces.

e. Ik voel me sterk betrokken bij het hele adviesproces.
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Vraag 4 Aandacht voor de technische aspecten van het adviesproces.

a. Ik vind dat het adviesproces goed gemanaged wordt.

b. Ik vind het totale proces van advisering in de raad transparant.

c. Ik vind dat het adviesproces te lang duurt.

d. Ik vind dat in onze raad op de juiste wijze over de adviezen wordt beslist.

Vraag 5. Zichtbaarheid van de raad ten aanzien van het brede maatschappelijke veld.

a. Ik vind dat de achterban van de leden van de raad voldoende op de hoogte is van de adviezen die worden uitgebracht.

b. Ik vind dat mijn strategische adviesraad zich voldoende profileert naar de achterban van de eigen leden toe.

c. Ik vind dat mijn strategische adviesraad zich voldoende profileert naar het maatschappelijke veld en naar de media toe.

Vraag 6. Aandacht voor de inhoudelijke en technische aspecten van de adviezen.

a. Ik vind onze adviezen goed leesbaar en goed gestructureerd.

b. Ik vind onze adviezen inhoudelijk goed onderbouwd.

c. Ik vind dat onze adviezen de verschillende visies en standpunten goed weergeven.
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Vraag 7. Aandacht voor de doorwerking van de adviezen

a. De adviezen zorgen ervoor dat het beleid verandert of wordt bijgestuurd.

b. De adviezen dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe beleidsperspectieven 
of doen nieuwe noden in het beleid doorsijpelen bij de beleidsmakers.

c. De adviezen worden opgepikt door de media.

d. De adviezen brengen een politiek en maatschappelijk debat op gang.

e. De adviezen worden door de beleidsmakers gebruikt om hun beleid te pas en te onpas te legitimeren.

Vraag 8. Aspecten uit de context van de werking van de strategische adviesraden waar minder impact op uit-
geoefend kan worden, maar die toch voldoende aandacht verdienen in de bevraging van de leden van de 
raad en/of van het secretariaat.

a. Ik vind dat er bij een adviesvraag voldoende tijd wordt voorzien om het advies uit te brengen.

b. Ik vind dat de adviesvraag op het juiste moment in het beleidsproces komt.

c. Ik vind dat de beleidsmakers ontvankelijk zijn ten aanzien van de adviezen.

d. Ik vind dat de beleidsmakers voldoende feedback voorzien over de adviezen.
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Respons

De Algemene Raad en de Vlaamse 
Sportraad hebben beide een responsratio 
van resp. 11 op 13 en 18 op 19 leden die 
de vragenlijst invulden. De Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk scoort eveneens 
hoog met antwoorden van 16 van de 19 
leden. Voor zowel de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed als de Sectorraad Media lag 
de respons iets lager, met beide 12 op 19 
leden die een ingevuld formulier terug 
stuurden. 

Resultaten

Zoals hiervoor al vermeld, werden 
in de sbov-studie ook de resultaten 
van de bevraging van de leden van de 
Algemene Raad van de sarc verwerkt. 
Deze werden op 19 maart 2010 aan de 
leden voorgesteld en op zijn vergadering 
van 26 mei 2010 besproken. In de 
vergaderingen van september 2010 
werden de resultaten in de sectorraden 
besproken. 

De Algemene Raad identificeert enkele 
algemene tendensen.

- De respons vanuit de sarc ligt hoger 
dan gemiddeld.

- De leden hebben niet de indruk 
te veel adviesvragen, te veel 
vergadermomenten of te veel adviezen 
op eigen initiatief te hebben.

- 72% van de respondenten vindt 
dat adviesvragen soms of bijna 
nooit op het juiste moment in het 
beleidsproces komen. 81% van 
de ondervraagden is de mening 
toegedaan dat er soms of bijna nooit 
voldoende tijd is om een adviesvraag 
te behandelen. De betrokkenheid van 
de leden is eerder groot, maar blijft 
wel een aandachtspunt. Een ruime 
meerderheid staat achter de werkwijze 
van de raad.

- Nazorg bij de adviezen (profilering 
naar buiten) blijkt een discussiepunt 
te zijn. Profilering naar het 
maatschappelijk middenveld lijkt voor 
de meeste leden wel belangrijk. 

- Wat betreft het strategisch karakter 
van de werkzaamheden: voor adviezen 
op eigen initiatief is men tevreden, 
maar dit zou beter kunnen voor 
adviezen op vraag.

- Men vindt dat er vanuit het beleid 
meer rekening moet worden gehouden 
met adviezen op vraag dan met 
adviezen op eigen initiatief.

- Weinig leden vinden dat de adviezen 
impact hebben op het beleid. Men 
geeft ook zeer lage scores voor media-
aandacht.

- De helft van de leden is wel overtuigd 
dat adviezen zorgen voor legitimering 
van beleid of het bepleiten van 
beleidsverandering.

Verder in dit jaarverslag leest u enkele 
meer specifieke bedenkingen beschreven 
in thema’s waarvan de Algemene Raad 
en sectorraden het in het bijzonder van 
belang vinden om er verder aandacht aan 
te besteden en die, waar nodig, kunnen 
bijdragen tot een verbetering van de 
werking. 
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Hier vindt u de resultaten, verwerkt 
in grafieken met de resultaten van alle 
sectorraden. 

De resultaten van de bevraging moeten 
in die zin gerelativeerd worden, dat de 
antwoorden van leden die al zeer lang 
in adviesorganen zitten en die van de 
nieuwkomers, even zwaar wegen. Bij 
vragen over bijvoorbeeld impact is die 
historiek echter wel belangrijk. Ook zal 
het eerder normaal zijn dat sommige 
leden zich meer bij het ene dan bij het 
andere onderwerp betrokken voelen. 

Betrokkenheid en participatie

De betrokkenheid en de participatie 
van de leden van de Algemene Raad en 
de sectorraden liggen vrij hoog, maar 
het blijven aandachtspunten. Vaak zijn 
het steeds dezelfde personen die zich 
laten verontschuldigen. Toch vinden de 
meeste leden het geen goede optie om te 
werken met vervangingen. Dit  zou  de 
continuïteit van de besprekingen niet 
bevorderen. 

Bij de besprekingen in de Sectorraad 
Media wees men als mogelijke reden aan 
dat de frequent afwezigen misschien 
te weinig vertrouwen hebben in het 
effect van hun bijdrage in de sectorraad 
of de impact van de adviezen van de 
sectorraad bij het beleid. Ook zou hier 
het tijdsgebrek, dat bij veel van de 
adviezen en bijeenkomsten toch speelt, 
kunnen bijdragen aan de afwezigheden. 

Anderzijds ervaren de leden die wel 
telkens aanwezig zijn, dit soms als een 
gebrek aan respect voor hun eigen inzet. 

De Sectorraad Media heeft bovendien 
een heel diverse samenstelling, met 
relevante stakeholders. 
De onafhankelijkheid zou gegarandeerd 
moeten zijn door het geheel van 
al die stakeholders samen met de 
onafhankelijke deskundigen. 
Maar indien niet al die stakeholders 
aanwezig zijn, daalt ook de mogelijke 
onafhankelijkheid. Daardoor is het 
bereiken van evenwichtige adviezen 
moeilijker. Het is aan iedere sectorraad 
om leden die niet of nauwelijks 
aanwezig zijn, te activeren om meer te 
participeren. 

Werkwijze, taakbelasting en 
kwaliteit van de adviezen

Tevredenheid

Er is een hoge mate van instemming 
met de interne werking van de 
raden. De leden zijn tevreden over de 
werkwijze, de inbreng en de kwaliteit en 
onafhankelijkheid van de adviezen. 

Een speciale vermelding gaat vaak uit 
naar de voorzitters en ondervoorzitters 
en het secretariaat van de sarc: de leden 
vinden dat zij prima werk leveren. 

Voldoende informatie

Over het algemeen vinden de leden dat 
zij over voldoende informatie beschikken 
om deel te nemen aan het adviesproces. 
Vaak is het ook nuttig om een toelichting 
bij een bepaald onderwerp te krijgen, 
van eigen leden of door andere experten. 
Wanneer dat gebeurt, weet men 
meestal vanuit de eigen expertise wel 
nuttige bijdragen te leveren. Indien 
het niet gebeurt, weet men soms in 
eerste instantie niet genoeg van het 
onderwerp. 



http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/zelfscan-sectorraden.pdf
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De leden worden dan ook aangespoord 
om op voorhand zaken op papier 
te zetten die de discussie kunnen 
voeden en de andere leden ook beter 
voorbereiden op discussies. 

Tijdsgebrek bij uitbrengen adviezen

Men vindt het adviesproces te kort.

Zichtbaarheid naar brede 
maatschappelijke veld

De impact van het advieswerk inschatten 
is bijzonder moeilijk. Het secretariaat 
informeert de leden regelmatig over het 
verder verloop van de regelgevingscyclus 
van decreten of besluiten waarover 
advies is uitgebracht. 

Uit de besprekingen in de raden blijkt 
dat de meeste leden profilering naar 
het middenveld en de eigen achterban 
belangrijker vinden dan naar een breder 
publiek (media). De media zorgen toch 
vaak voor een meer oppervlakkige 
berichtgeving, terwijl sommige adviezen 

eerder technisch zijn. Meestal is 
het eerder aangewezen  om met een 
uitgekiend, strategisch geargumenteerd 
advies te komen, eerder dan om 
in de pers te reageren op bepaalde 
beslissingen. 

De huidige manier van werken (‘low 
profile’), is voor de meeste leden een 
goede manier van werken. Anderzijds 
kan het feit dat sommige leden vinden 
dat de adviezen eerder geen verandering 
in het beleid teweeg brengen (zie verder), 
een effect zijn van deze keuze om ‘low 
profile’ te werken. Daarom vinden 
sommige leden dat de sarc meer naar 
buiten moet treden. De media bespelen 
zou de kans vergroten dat er met de 
adviezen werkelijk iets wordt gedaan. 

Ook kan meer profilering belangrijk zijn 
voor de aanwezigheid en het gevoel van 
invloed van de leden 
(cf. afwezigheidsproblematiek). 

In de toekomst zal er daarom werk 
worden gemaakt van communicatie. De 
leden moeten in de eerste plaats hun 

achterban informeren. De adviezen 
zouden bijvoorbeeld systematisch aan 
de steunpunten en belangenbehartigers 
kunnen worden bezorgd met de vraag 
deze verder te verspreiden. Daarbij 
kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen inhoudelijke adviezen en eerder 
technische adviezen zoals over de ria’s 
of het programmadecreet. 

doorwerking van de adviezen

De meeste leden vinden dat ze te 
weinig geïnformeerd worden over 
beleidsbeslissingen. De invloed van 
de adviezen op het beleid is weinig 
zichtbaar. Men stelt het wel op prijs dat 
de sarc of een van zijn deelraden soms 
wordt uitgenodigd voor een toelichting 
in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van het Vlaams Parlement 
naar aanleiding van een advies of een 
publicatie. In de besprekingen van de 
zelfscan komt naar voor dat de sarc 
en zijn leden meer in dialoog zouden 
moeten treden met beleidsmakers. 
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De opvolging van adviezen is voor 
verbetering vatbaar, zowel vanuit het 
beleid als vanuit de sarc. Een grotere 
transparantie over wat er met adviezen 
gebeurt, is aangewezen. Daarbij wijzen 
sommige leden er wel op dat adviezen 
niet mogen gebruikt worden om het 
beleid te legitimeren. 

Acties als gevolg van de 
zelfscan

- De sarc nam samen met andere 
strategische adviesraden het initiatief 
om de Vlaamse Regering in een 
gezamenlijke brief op te roepen om 
strategische adviesraden vroeger in 
het adviesproces te betrekken. 

- Telkens wanneer een advies wordt 
bezorgd aan de minister die erom 
verzocht, wordt gevraagd om 
informatie te krijgen of en in welke 
mate het advies al dan niet wordt 
gevolgd.

- Er wordt afgesproken om in 2011 
werk te maken van een e-nieuwsbrief. 

- In alle raden van de sarc wordt op 
alle plenaire vergaderingen expliciet 
aandacht besteed aan de informatie-
uitwisseling over werkzaamheden van 
andere sarc-raden. 
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