Bovenlokale cultuur

Beleidsplan 2020-2025

Dit plan is geschreven onder de naam 'CNEK'. Ondertussen
is Cultuurnetwerk Kempen deel geworden van de organisatie
Stuifzand.
Onze missie, visie, dienstverlening en ambities voor een knetterende
cultuurenergie in de Kempen blijven behouden en lees je hier.
www.stuifzand.be

Missie
CNEK is een culturele netwerkorganisatie van zeven Kempense gemeenten.
We zijn een overleg- en samenwerkingsplatform dat het culturele veld in onze regio
verbindt en versterkt én we zijn een springplank voor culturele initiatieven.
Met een open, experimentele blik, veel goesting en vanuit onze sterktes
inspireren en faciliteren we nieuwe culturele samenwerkingen, laten we mensen
schitteren en zorgen we voor een knetterende cultuurenergie in de Kempen.

Visie
CNEK wil cultuur in en met de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout,
Mol en Retie laten knetteren! Hoe we dat doen, zit in onze naam. CNEK is kort voor
Cultuurnetwerk Kempen. We gaan voortdurend op zoek naar voor de hand liggende én
verrassende verbindingen. Verbindingen over de gemeentegrenzen heen, tussen culturele
organisaties, met andere sectoren, tussen professionals en vrijwilligers. Het is dit netwerk
dat zorgt voor een knetterend cultuurleven in ons stukje Kempen.

Een knetterende cultuur?
… dat zijn voor ons culturele plekken waar het bruist, die inspireren, die door een gevarieerd
aanbod en doordachte architectuur mensen aantrekken. Het zijn warme plekken die je uit
je kot en bubbel lokken, culturele krachtplaatsen waar je energie komt opladen.
… dat zijn experimentele samenwerkingsprojecten, gegroeid uit partners die vanuit hun
eigenheid en expertise elkaar versterken: een klein idee wordt door samenwerking naar
een hoger niveau getild. Het zijn en worden projecten die bijdragen aan de culturele
uitstraling van onze regio.
... dat zijn niet in het minst schitterende professionals en vrijwilligers die met hart
en ziel, op de bühne of achter de schermen werk maken van een bruisend Kempens
cultuurlandschap. Die schitterende mensen willen we met CNEK nog harder laten
stralen door hen te coachen, te ondersteunen en te waarderen.
… dat is een vonk die bij iedereen aanslaat. Ook, en vooral, bij zij die vandaag weinig
of niet deelnemen aan het culturele leven. Mensen in armoede, mensen met een
psychische kwetsbaarheid, mensen die nog niet zo lang in onze regio wonen, moeten
kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod. Ons cultureel circuit kan maar knetteren als
iedereen meedoet!

Waarden

Veel geblaat, veel wol
CNEK is een netwerkorganisatie en daar horen overlegstructuren en overlegmomenten
bij. De CNEK-netwerken zijn lerende netwerken maar zijn vooral ook ondernemende
netwerken die zaken realiseren op het terrein.

Kempen collectief!
Een collectief is een samenwerkingsverband dat een of meer bepaalde belangen nastreeft
door middel van samenwerking en waarin iedereen verantwoordelijkheid deelt en opneemt.
Zo werken ook de structurele CNEK-netwerken. We zijn een Kempen(s) collectief!

Genereuze samenwerkingen
CNEK stimuleert samenwerkingen, en dat zijn altijd genereuze samenwerkingen:
samenwerkingen waarin elke partner, groot of klein, rekening houdend met draagkracht,
met een focus op sterktes, evenwaardig is.

Warmhartig
De CNEK cultuurregio is een warmhartige regio. We zorgen voor elkaar en we waken
erover dat iedereen kan, wil en mag meespelen op het grote culturele speelplein. Dat
onze cultuurregio met grote zorginstellingen historisch gezien ook een zorgregio is, is een
troef. De stad Geel, de Geelse gezinsverpleging, de vele barmhartige praktijken die hieruit
voortvloeiden, zijn inspirerend.

Voelsprieten uit, blik op 360°
We volgen nieuwe ontwikkelingen op vlak van cultuurbeleid goed op. We gaan actief op
zoek naar inspirerende projecten en modellen. En we delen deze nieuwigheden in onze
netwerken.

Knettergek
“Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg”, is een uitspraak die je in de Kempen vaak hoort.
Maar niet bij CNEK! Wij omarmen het out-of-the-box denken.

Doelstellingen

Dit symbool plaatsen we bij de acties die wij zien binnen de regierol
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SD1

Dit symbool plaatsen we bij de acties waarbij CNEK een actor is

CNEK verbindt mensen en organisaties over
gemeente- en sectorgrenzen heen tot een aanstekelijk
netwerk dat cultuur in de Kempen doet knetteren
CNEK is kort voor Cultuurnetwerk Kempen. Werken met en aan netwerken is de
essentie van ons cultuurnetwerk. Met CNEK gaan we voortdurend op zoek naar
voor de hand liggende én verrassende verbindingen. We spinnen, knopen en
weven om het cultuurleven in deze regio te doen knetteren!

OD1.1

CNEK brengt professionals en vrijwilligers samen in lerende en
ondernemende netwerken.
Het CNEK-team ondersteunt en faciliteert verschillende netwerken
en gemeenschappen die zich (willen) inzetten voor een bruisend
cultuurleven in deze regio. Sommige netwerken zien elkaar maandelijks,
andere een paar keer per jaar. Er zijn collegagroepen, maar ook
tijdelijke werkgroepen rond thema’s en noden. De deelnemers aan
deze netwerken
leren van elkaar, wisselen kennis en expertise uit, maken plannen,
vormen beleid, … De CNEK-netwerken zijn daadkrachtig en
ondernemend. Veel geblaat maar ook veel wol. De verschillende
netwerken vormen
samen Cultuurnetwerk Kempen en zetten de koers uit. CNEK is een
veelzijdige samenwerking waarin iedereen verantwoordelijkheid

OD1.2

CNEK brengt professionals en vrijwilligers samen in lerende en
ondernemende netwerken.

ACTIES

werking van het Cultuurnetwerk

ACTIE | Coördinatie VoorCom
Het VoorCom komt 10 keer per jaar samen (maandelijks,
uitgezonderd zomermaanden). Het VoorCom bereidt
de Raad van Bestuur voor en werkt een bovenlokaal
cultuurbeleid uit. Deze maandelijkse afstemming met
de gemeenten maakt van Cultuurnetwerk Kempen een
logische, goed gekende en gewaardeerde partner voor
de gemeentebesturen. Het zorgt ervoor dat het CNEKbeleid naadloos voortbouwt op het gemeentelijke beleid
en dat daarin volop de kansen worden gegrepen om
dat gemeentelijke beleid op het bovenlokale niveau te
versterken.
ACTIE | Ondersteuning Raad van Bestuur
De RvB van CNEK komt 5 keer per jaar samen. Naast de
bestuursopdracht is de RvB van CNEK ook een netwerk
waarin beleidsmakers kennis en expertise uitwisselen en
opbouwen.
ACTIE | Ondersteuning Leesbevorderingsnetwerk
Het netwerk is in ontwikkeling en bouwt expertise op rond
leesbevordering en leesplezier.
Bibliotheken, scholen, buitenschoolse kinderopvang,
Kind en gezin, Huis van het Kind, OCMW, gemeentelijke
cultuurdienst
ACTIE | Ondersteuning werkgroepen van de bibliotheken
Thematische werkgroepen waarin de bibliotheken gedeelde noden gezamenlijk aanpakken.
Bibliothecarissen
ACTIE | Afstemming met het Erfgoedoverleg
Het EO bestaat uit heem- en geschiedkundige organisaties
en komt minstens 3 keer per jaar samen. Ze werken samen
aan een uitleennetwerk, wisselen kennis en collecties uit,
stippelen mee het erfgoedbeleid van de regio uit. Het EO
wordt gecoördineerd door k.ERF.
9 heem- en geschiedkundige werkingen, erfgoedcel en
IOED k.ERF

OD1.2

ACTIES

werking van het Cultuurnetwerk

ACTIE | Afstemming met collegagroep Musea
Er
worden
thematische
uitwisselingsmomenten
georganiseerd voor de professionele musea en de
vrijwilligersinitiatieven. We spelen in op de noden en leren van
mekaar. Deze collegagroep wordt gecördineert door k.ERF.
De musea in de CNEK-regio
ACTIE | Netwerk strategische cultuurcommunicatie
Coördinatie van een nog op te richten netwerk dat zich
buigt over een doeltreffende cultuurcommunicatie in onze
regio, 1 keer per jaar.
Communicatiediensten,
communicatiemedewerkers
culturele organisaties, doelgroepenorganisaties
ACTIE | Brug slaan bovenlokale netwerken jeugd en sport
Twee bovenlokale netwerken Vrije Tijd waarmee we willen
afstemmen, samenwerken.
ACTIE | k.LAB - experimentele denkplek en comunity
Een k.LAB is een tijdelijk transversaal netwerk dat via
een uitgewerkte methodiek een bepaald thema of een
nood onder de loep neemt, destilleert, hieromtrent acties
formuleert, resultaten deelt met het brede culturele veld, …
De k.LABoranten ontmoeten en inspireren elkaar, wisselen
ervaringen uit.
CNEK organiseert 6 k.LABs gedurende de beleidsperiode.
Voorbeelden van thema’s: Voorlezen, Erfgoedhoeken in de
bib, cultuurcommunicatie en jongeren , cultuurparticipatie,
artiesten in dialoog brengen met diverse kansengroepen
in publiek,…
De LAB-teams worden samengesteld op basis van
het thema. De basisvoorwaarde is dat er mensen met
ACTIE | Kempen Collectief!
Een tweejaarlijks netwerkevent voor iedereen die zich
in de CNEK-regio inzet voor het culturele leven, met een
sterk, inspirerend inhoudelijk programma en voldoende
ruimte voor deelnemers om linken te leggen/mensen te
leren kennen die hun eigen werking kunnen verrijken. We
bekijken hierbij met welke andere bovenlokale en regionale
spelers we kunnen samenwerken (bijv. Vormingplus
Kempen, SPAAK, …)

OD1.3

CNEK ondersteunt organisaties uit aangrenzende sectoren bij het
opstarten en uitbouwen van een culturele werking.
Bij de opmaak van deze cultuurnota namen we samen met
verschillende organisaties uit andere sectoren een diepe duik in het
Kempense culturele landschap. Niet alleen culturele organisaties
zijn gepassioneerd door cultuur. Veel woon- en zorgcentra, het
OPZ, scholen en armoedeorganisaties vinden culturele beleving,
zowel passief als actief, een verrijking binnen hun werking. Deze
culturele werkingen bouwen op gedreven mensen die collega’s,
cliënten, bezoekers, bewoners, vrienden, Kempenaren mee op
sleeptouw nemen. Die gepassioneerde mensen noemen we in deze
nota ‘cultuurankers’. Ze zijn een belangrijke schakel om transversale
cultuurprojecten te doen slagen. En ze zijn nog te weinig gekend
in onze regio, ze zien zichzelf (nog) niet als spilfiguur in ons
cultuurnetwerk of worden (nog) niet als dusdanig (h)erkend in hun
eigen organisatie. Tijd dus om deze cultuurankers op te sporen en
hen met cultuurplekken en -organisaties te verbinden.

ACTIES
ACTIE | Opsporen en betrekken Cultuurankers
bestaande cultuurankers leren kennen en benoemen, op
zoek gaan naar nieuwe ankers, hen een plek geven in ons
ACTIE | Opsporen, stimuleren en betrekken Leesankers
Inzetten op en ondersteunen van leescoördinatoren in de
scholen binnen het actieplan ‘Meer (voor)lezen, beter in
taal, steviger in het leven’
ACTIE | Buurten met erfgoedscholen
Via het traject ‘buurten met erfgoed’ van k.ERF leren we
de leerkrachten basisonderwijs die zich (willen) inzetten
voor het lokale erfgoed kennen.
ACTIE |De CNEK kaart
Het letterlijk op de kaart zetten van alle culturele spelers
én ook de cultuurankers binnen de CNEK-regio
(De
CNEK-cultuurkaart
als
handig
en
helder
werkinstrument).

SD2

CNEK geeft energie en licht via genereuze
samenwerkingen het culturele leven in de Kempen naar een
hoger niveau
CNEK bundelt krachten, kennis en middelen om alle facetten van het culturele
leven in het CNEK-werkingsgebied te versterken en te laten schitteren. Wij
willen samen werk maken van schitterende cultuurverenigingen, krachtige
vrijwilligers en professionals, uitstekende projecten, in het oog springende
initiatieven en inspirerende culturele plekken. CNEK doet aan oplichterij! We
lichten mensen, projecten en plekken naar een hoger niveau. We doen dit door
samenwerkingen te stimuleren, genereuze samenwerkingen, samenwerkingen
waarin elke partner, groot of klein, evenwaardig is.

OD2.1

CNEK tilt professionals en vrijwilligers op, door coaching, training en
vorming
We hebben in onze regio heel wat straffe organisaties en
gedreven mensen die muziek, theater, beeldende kunst, literatuur,
tentoonstellingen, enz. maken en aanbieden. Daarnaast zijn de vele
socioculturele verenigingen vaak het kloppend hart van onze dorpen.
Deze mensen, stuk voor stuk, of als team, willen we sterker maken.
CNEK wil een hefboom zijn die culturele projecten en plekken naar
een hoger niveau tilt, maar dat kan alleen als we sterke schouders
hebben, schouders van gemotiveerde, enthousiaste professionals
en vrijwilligers. We willen met CNEK dat onze medewerkers groeien,
sterker worden, trots zijn op wat ze doen en kunnen, we willen hen

ACTIES
ACTIE | Organisatie ormingen & workshops
op schaal van de regio rond thema’s die in onze regio leven.
Bijvoorbeeld: soc. media, leesplezier, cultuurpersoneel 3.0
ACTIE | Organisatie Cultuurcongres
voor cultuurvrijwilligers met tal van workshops,
cfr. Evenementencongres in 2019
ACTIE | Organisatie van een ‘BootCamp’ (Kamp CNEK)
voor verenigingen die voor een uitdaging staan of een level
hoger willen spelen, vertrekkende vanuit hun sterktes. Een
intensief traject dat veel engagement van de deelnemende
organisaties vraagt. i.s.m. de cultuurdiensten
ACTIE | Uitwisseling van personeel
CNEK faciliteert de mogelijkheid dat personeel in een
andere gemeente even meedraait, ervaringen opdoet, ...

OD2.2

CNEK werkt mee aan de uitstraling van de regio door inspirerende
ideeën, middelen, kennis en krachten samen te smeden tot kwalitatieve,
vernieuwende, bovenlokale culturele projecten
CNEK is een projectsmederij waar nieuwe ideeën met vuur worden
vormgegeven tot sterke projecten of trajecten. Een sterk CNEK-project
is een samenwerkingsproject, tussen verschillende organisaties,
cross-sectoraal, over de gemeentegrenzen heen, stoutmoedig en
ambitieus, en met een gezonde dosis Kempense fierheid.

ACTIES
ACTIE | Uitwerken beleidskader ‘Wat is een CNEK-project’?
In het planningsproces werden hier al de bouwstenen voor
geleverd, maar het eerste jaar willen we dit nog verfijnen
zodat we snel en gericht projecten kunnen triggeren en
uitbouwen.
ACTIE | Uitbouwen van dienstverlening
voor gemeentes en verenigingen m.b.t. het opstellen
van
projectplannen
en
mogelijke
subsidielijnen,
fondsenwerving,… om projecten tot hun volledige
potentieel te laten komen
ACTIE | Adviseringsrol Project ‘De koning te rijk’
k.ERF en RLKGN zullen in 2020-2021 een groot project
opzetten rond de invloed van de koninklijke familie op
de ontginning van de Kempen. Binnen CNEK is k.ERF
de trekker, en staat het project in het Erfgoedplan en de
k.ERF-begroting. Gezien het transversale karakter zal de
CNEK-cultuurdienst dit project opvolgen, adviseren, eruit
ACTIE | Theaterproject kleuters en leesplezier
CNEK zal via een k.LAB dit project voeden en mee vorm
geven, maar het wordt getrokken door de bibliotheken.

A

ACTIE | Coördinatie Boekstart
De CNEK-bibs zetten de volgende jaren in op Boekstart,
o.a. via de aankoop van pakketten, communicatie. CNEK
zal dit project trekken.

OD2.3

CNEK motiveert en inspireert lokale besturen en organisaties om krachtige
culturele plekken te realiseren
Een krachtige, culturele plek is een plaats waar mensen graag komen,
ongedwongen, los van status of achtergrond, waar je bekende gezichten
ontmoet en nieuwe mensen leert kennen. Een broeinest waar mensen
komen leren, proberen, creëren, filosoferen, gesprekken aanknopen,
hun ogen uitkijken of stil genieten. Plekken met een ziel, plekken waar
de inwoners van de CNEK-regio trots op zijn. CNEK wil meer en vooral
ongelofelijk inspirerende ‘derde plekken’ waar inwoners cultuur komen
proeven, beleven en maken. In onze regio hebben we al krachtige
culturele plekken, maar er zijn ook nog veel sites die veel potentieel
hebben om zich te ontwikkelen tot zulke plekken. Vaak zijn dit plekken
met een rijk verleden en wonderlijk erfgoedverhaal die dankzij een
goede samenwerking met de onroerend erfgoedsector en IOED k.ERF
kunnen uitgroeien tot sterke, hedendaagse culturele trekpleisters en
pleisterplaatsen.

ACTIES
ACTIE | Ondersteunen veranderingstrajecten bibliotheken
en andere culturele plekken
Bijvoorbeeld in de ontwikkeling en toepassing van het
model van de ‘Derde Plek’.
ACTIE |Organiseren van inspiratiedagen, workshops en begeleide
trajecten
om de theorie en modellen over derde plekken te hertalen
naar de Kempense praktijk.
ACTIE |Ondersteunen van lokale kerkbesturen en
gemeentebesturen
in hun zoektocht naar nieuwe en nevenbestemmingen
voor religieuze gebouwen (kerken, kapellen, kloosters)
i.s.m. IOED k.ERF
ACTIE | Jong & oud is nieuw
trajecten, inspiratiebabbels met jongeren die aan de slag
willen met erfgoedpanden voor expo’s, pop-up initiatieven,
urban exploring, enz. i.s.m. de jeugdhuizen uit de regio.
ACTIE |Archipel K. | de Kempense cultuurplekken op kaart zetten:
de info die we verzamelen, de nieuwe plekken die we
ontdekken, de plekken die we heruitvinden, delen we met
het brede publiek via een website, zetten we op een kaart,
verbinden we met elkaar

SD3

CNEK maakt cultuur in de Kempen mee(r)
toegankelijk
Zorgen voor elkaar, erover waken dat iedereen kan, wil en mag meespelen op
het culturele speelplein, inclusie, toegankelijkheid, … Het zijn in deze regio
geen sturende beleidslijnen, maar het beweegt hier bijna natuurlijk; het zit
simpelweg in ons DNA. Dat danken we aan ons verleden als zorgregio, als plek
waar iedereen die ‘anders’ was, werd opgevangen, gewoon tussen de mensen.
Het strafste voorbeeld hiervan is zonder twijfel de Geelse gezinsverpleging die
zich ontwikkelde uit de verering van Sint-Dimpna.
Ook vandaag inspireert dit verhaal ons als cultuurnetwerk. We willen een open
cultuurnetwerk en warme cultuurregio zijn. We zijn dat al. Hier zijn zoveel
prachtige, warmhartige initiatieven die we kunnen uitbreiden naar de regio, en
er is veel goesting om culturele activiteiten en organisaties nog meer en beter
toegankelijk te maken. Een heldere, goed vertakte communicatie is hier een
belangrijk onderdeel van. Warmhartigheid is broos, en dus engageert CNEK
zich om deze warmhartigheid te beschermen en verder aan te wakkeren.

OD3.1

CNEK ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken en uitrollen van een
warmhartig en sterk gedragen UiTPAS-beleid
CNEK onderzoekt het invoeren van de UiTPAS in de regio om deelname
aan het culturele leven te stimuleren. De UiTPAS zien we niet als een
sleutel die het culturele speelplein opent, het moet een bal zijn die
aanzet om met veel zin mee te spelen. De UiTPAS is dus een mogelijk
instrument, maar daarnaast is er een goed uitgewerkt beleid en
netwerk nodig om iedereen, zowel gebruikers als aanbieders, aan te
moedigen de UiTPAS ten volle te gebruiken.

ACTIES
ACTIE | Mee onderzoeken en vormgeven UiTPAS-beleid
CNEK fungeert als gesprekspartner en vertegenwoordigt
de deelnemende gemeenten bij het onderzoek naar een
UiTPAS-beleid op maat van de regio.
ACTIE | Uitbouw netwerk van organisaties en ervaringsdeskundigen
die inzetten op het versterken van mensen in armoede en
met hen de dialoog aangaan over het potentieel van een
UiTPAS-beleid.
ACTIE | Lidkaart bibliotheken en UiTPAS
De bibs werken aan een gezamenlijk lidmaatschap met
1 lidkaart. We bekijken of dit gekoppeld kan worden aan
UiTPAS.

OD3.2

Dankzij een doordachte, regionale communicatie zet CNEK
bovenlokale cultuurinitiatieven en inspirerende cultuurpraktijken in de
vitrine

ACTIES
ACTIE |Uitwerken regionaal communicatie- en distributieplan
voor bovenlokale cultuurcommunicatie, met aandacht voor
doelgroepen die moeilijk toegang krijgen tot de bestaande
communicatiekanalen.
ACTIE |Promoflyers/berichten voor anderstaligen
(in hun moedertaal)
i.s.m. organisaties die deze doelgroepen bereiken.
Bijvoorbeeld over ‘Voorlezen en de Bib’, ‘UiTPAS’
ACTIE | Meewerken aan Kempens Cultuurmagazine
De Kempense Cc’s, ‘t PACT, werkt aan een cultuurmagazine.
of ander kanaal. CNEK gaat hieraan meewerken.
ACTIE | Inspireren met sterke, warmhartige verhalen
storytelling
Initiatieven en organisaties die uitblinken in
warmhartigheid (= kwetsbare groepen betrekken,
toegankelijke cultuur) in de kijker zetten, hun verhaal
delen met de regio

OD3.3

Jaarlijkse, landelijke cultuurevenementen zijn in de CNEK-regio écht een
feest voor iedereen
Erfgoeddag, de Voorleesweek, Open Monumentendag, Week van de
Amateurkunsten, de Jeugdboekenmaand, … ze krijgen in de CNEKregio net als elders in Vlaanderen een lokale of regionale invulling.
Organisatoren werken telkens opnieuw een zo aantrekkelijk mogelijk,
vaak gratis aanbod uit en proberen heel wat deelnemers aan te trekken.
Er wordt veel energie gestoken in deze events, met succes. De goed
ingeburgerde evenementen trekken veel volk. Er is dus al een stevige
basis waar we op kunnen verder bouwen en dus willen we een stap
verder gaan. We dagen met CNEK alle culturele spelers uit om bij het
uitwerken van deze events extra aandacht te hebben voor kwetsbare en
moeilijk bereikbare groepen. Deze toegankelijke events en activiteiten
nemen we met fierheid op in de regionale promocampagnes die CNEK
coördineert. Kempenaren bouwen graag feestjes, CNEK bouwt graag
feestjes voor iedereen.

ACTIES
ACTIE |Inbouwen ‘check’ rond toegankelijkheid bij uitwerken
activiteiten
activiteiten en dit bespreken met experts en
ervaringsdeskundigen.
ACTIE |Communicatie van regionale cultuurevents
Het gaat om o.a. volgende events: Gluren bij de Buren,
Voorleesweek, Nationale Boekstartdag. Ook Erfgoeddag
en Open Monumentendag wordt in de CNEK-regio
gecommuniceerd maar dit wordt gecoördineerd door
k.ERF. Bij de communicatie hebben we extra aandacht

SD4

CNEK is een gezonde organisatie die planmatig en
flexibel werkt
Het zit in onze naam, we geloven bij CNEK heel sterk in werken vanuit en met
netwerken. Netwerken van gemotiveerde mensen, boordevol ideeën, doen het
cultuurleven in de Kempen knetteren, geven energie, zorgen voor spannende
kortsluitingen en steken de boel soms gewoon even in de fik. Deze intensiteit
van werken, kan enkel slagen door deze netwerken goed te omkaderen met een
sterk uitgebouwde organisatie. Een organisatie waar het personeel, bestuurders
en andere medewerkers goed aarden.

OD4.1

Er is een sterke coördinatie met een duidelijk mandaat van de Raad van
Bestuur
Voor de uitvoering van deze Cultuurnota is er een sterk team nodig
dat actieplannen, beleidsdocumenten, jaarverslagen opstelt, taken
coördineert en monitort, geregeld terugkoppelt aan de lokale besturen.
Dit team bestaat uit een regiocoördinator, de intergemeentelijke
erfgoedcoördinatoren, de Raad van Bestuur (+ dagelijks bestuur) en
het Voorbereidend Comité.

ACTIES
ACTIE |Aanwerven regiocoördinator
ACTIE |Aanwerven administratieve kracht
ACTIE |Opmaak actieplannen, jaarverslagen,
beleidsdocumenten
ACTIE | Opvolgen financieel beheer organisatie, aantrekken
middelen

OD4.2

CNEK hanteert een heldere en duurzame
interne communicatie

ACTIES
ACTIE |Opzetten online platform om verslagen,
documenten, enz. te delen
ACTIE |Realisatie van een CNEK-huisstijl die herkenbaar
is wanneer CNEK communiceert naar gemeentes,
partnerorganisaties, overheden, documenten m.b.t. zakelijk
beheer

OD4.3

CNEK volgt beleidsontwikkelingen en trends op
en deelt die met de regio

ACTIES
ACTIE |Opvolgen Vlaamse netwerken, vergaderingen Steunpunt
Bovenlokale Cultuur, Departement CJSM, ...
ACTIE |Het CNEK-personeel volgt studiedagen op, neemt deel
aan workshops en vormingen
ACTIE |Lidmaatschap op tijdschriften, aankopen
beleidsrelevante publicaties
ACTIE |Culturele belangen van de regio behartigen

