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Enquête sector / secteur 

 

INLEIDING 
 
Context 
In het kader van het Cultuurplan voor Brussel buigt de werkgroep Culturele Agenda culturel 
zich over twee voorstellen die prioritair werden bevonden: 
 Een fonds voor het ondersteunen van vertalingen en boventitelingen (voorstel 4) 
 Één enkel agenda-magazine (voorstel 27) 
 
Voorstel 27 : 
Concreet pleit de culturele sector voor het bundelen van de krachten inzake  
communicatiekanalen, via een organisatie die zich bezighoudt met de culturele marketing: 

— één enkel en uniek agenda-magazine ter referentie, gratis en meertalig, bij voorkeur 
wekelijks en verspreid in heel de Brusselse metropool, en met een ruime selectie van 
het cultuuraanbod van Brussel erin 

— één enkele agenda-site (cultuur- en vrijetijdssite) meertalig, met een redactionele 
insteek en o.m. profiling-faciliteiten en mailservices.  (zoekfunctie, profieldefiniëring, 
mail, …) bevat. De culturele sector wil deze middelen ontwikkelen in overleg met de 
betrokken publieke overheden. 

 
Voorstel 4 
De Brusselse culturele scène is noch franstalig, noch nederlandstalig, maar eerder meertalig. 
Daardoor is er specifieke gedragscodes nodig. Er dient o.a. te worden nagedacht over een 
specifieke financiële steun voor vertalingen en boventiteling. In Brussel is dit vaak een 
belangrijke poot in de begroting van een artistiek project. 
 
Doel van de oefening 
Het optimaliseren van de schakel van informatie tussen de creator (de auteur van de 
informatie) en het publiek (de gebruiker van de informatie). 
 
Doel van dit gesprek 
Een landschapsschets bekomen via een bevraging bij een vijftiental organisaties die 
representatief zijn voor het Brusselse landschap. Deze gesprekken dienen als voorbereiding 
van een meer gedetailleerde enquête die gericht zal zijn aan alle culturele instellingen in 
Brussel.  
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VRAGEN 
 
A – Beheer van de programmatiegegevens (database) 
 

1. Gebruikt u een eigen database bij uw instelling voor het beheren van de activiteiten ? 
  Ja Welke______________________________________  Nee 

 
2. Hoe verspreidt u uw eigen activiteiten? (Meer dan één antwoord mogelijk) 

 Door de informatie (in alle mogelijke formaten) over de programmatie op te sturen 
naar een externe database 

  Door ze rechtstreeks en manueel in een database of website van een externe 
organisatie in te voeren 

 Door een automatische uitvoer van uw database naar een externe database  
 Door een automatische uitvoer van uw database naar uw eigen publicaties 

(papier, digitaal) 

 andere methode_________________________________________________(vul 
aan) 
 

3. Welke databases (agenda, website) zijn volgens u onoverkomelijk bij de 
communicatie van uw activiteiten. Gelieve ze in volgorde van belang te noteren 
 
1.______________________________________ 
 
2.______________________________________ 
 
3.______________________________________ 
 
4.______________________________________ 
 
5.______________________________________ 
 

4. U stuurt de info over uw activiteiten naar een totaal van ongeveer_________ externe 
organisaties (agenda en website) 
 

5. Waarom beslist u om uw activiteiten te spreiden via bepaalde externe organisaties 
(uw motivatie)? 

   deze organisatie verspreidt mijn activiteiten naar verschillende sites en agenda’s 
waaronder (noem de voornaamste) 
 

 
 De agenda van deze organisatie wordt bezocht door een welbepaald doelpubliek 
  De agenda van deze organisatie heeft  een groot aantal bezoekers 
  Andere reden(en)________________________________________(benoem) 
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6. Hoe vaak geeft u informatie betreffende uw activiteiten door ( meer dan één antwoord 
mogelijk) ? 

 Het jaarprogramma, éénmaal per jaar. Wanneer? ____________________ 
 Het algemeen programma: _________ keer per jaar /  maand / week (bij 

verschillende frequenties, kies de hoogste) 
 Updates: ____________ keer per maand / week (bij verschillende frequenties, kies 

de hoogste) 
 Andere gevallen: 

_________________________________________________(benoem) 
 
 

7. Hoeveel tijd per week besteedt uw ploeg aan het spreiden van uw activiteiten?  

 Het versturen van de informatie (in gelijk welk formaat) naar een externe 
organisatie: _____________(u/week) 

 Directe invoer van uw activiteiten in een externe database: 
_____________(u/week) 

 Invoer in een eigen database: _____________(u/week) 

 Het automatisch exporteren (via een digitaal systeem) naar een externe 
database: _____________(u/week) 

 Het automatisch exporteren (via een digitaal systeem) naar eigen publicaties: 
_____________(u/week) 

 Last minute verbeteringen die worden verstuurd naar externe organsiaties: 
_____________(u/week) 

 Andere: _______________________________________(benoem): 
_____________(u/week) 

 

B – Inhoud  

8. Hoe lang op voorhand gemiddeld beschikt u over de informatie van een activiteit (in 
dagen, weken, maanden of jaar, voor de eerste dag van de opening)? 
 

  Concert   ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Film          ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Tentoonstelling ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Dansvoorstelling ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Theaterstuk  ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Conferentie  ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Workshop ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 
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  Vorming/Stage ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Andere 1 ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

  Andere 2 ten vroegste:  _______________ ten laatste : _______________ 

 

9. Welke gegevens wenst u te communiceren? (meer dan één antwoord mogelijk) 
 
9a. Objectieve informatie 

  titel     inhoud    doelpubliek (bv. kinderen)  

  datum of data   credits    toegang voor mindervaliden 

  uur     taal of talen    Audiovisueel materiaal 

  duur     onder-of boventiteling   andere _______________ 

  locatie(s)   coproducenten   

  prijs    ondersteuning 

9b. Subjectieve informatie 

  beschrijvende tekst   geluidsopname 

  commentaren    categorie van het evenement  

  afbeelding(en)    andere _________________ 

  Videobeeld(en)  _________________________ 

 

10. Hoeveel verschillende activiteiten programmeert u op jaarbasis? _____ 

Opmerkingen_______________________________________________ 

 

11. Hoeveel sessies, voorstellingen of openingsdagen organiseert u gemiddeld per 

activiteit? ___________ 

NB. Een festival wordt niet als één activiteit beschouwd, maar als verschillende 

afzonderlijke activiteiten 

Opmerkingen_______________________________________________ 

µ 
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C – Tevredenheid 

12. In hoeverre bent u tevreden over het invoeren van activiteiten in uw eigen database 

en voor uw eigen output (digitale en papieren publicaties)? 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      

De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 

     

De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 

     

Spreiding      

Het doelpubliek wordt bereikt      

Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 
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Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

13. In hoeverre bent u tevreden over het invoeren van uw activiteiten in een externe 

database (agenda, website)? 

Gelieve voor de volgende tabellen de vijf organisaties uit vraag 2 te hernemen. 

 
ORGANISATIE 1: _______________________________________________ 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      

De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 

     

De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 

     

Spreiding      

Het doelpubliek wordt bereikt      
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Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 

     

 

Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

ORGANISATIE 2: _______________________________________________ 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      

De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 

     

De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 

     

Spreiding      
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Het doelpubliek wordt bereikt      

Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 

     

 

Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

ORGANISATIE 3: _______________________________________________ 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      

De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 

     

De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 
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Spreiding      

Het doelpubliek wordt bereikt      

Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 

     

 

Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

ORGANISATIE 4: _______________________________________________ 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      

De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 
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De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 

     

Spreiding      

Het doelpubliek wordt bereikt      

Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 

     

 

Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

ORGANISATIE 5: _______________________________________________ 

 Zeer positief Eerder 

positief 

Neutraal Eerder 

negatief 

Zeer negatief 

Input (database)      

Het invoeren van de gegevens      

Het raadplegen van de gegevens      

Het aanpassen van de gegevens      

De vertaling      

Output (zichtbaar voor publiek)      

De inhoud van de informatie      

De plaatsing van de informatie      

De lengte van de informatie      

De kwaliteit van het taalgebruik      

De vertaling      
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De verwerkingsduur (de tijd tussen 

het inzenden en het publiceren) 

     

De mogelijkheid tot aanpassingen 

achteraf 

     

Spreiding      

Het doelpubliek wordt bereikt      

Het grote publiek wordt bereikt      

Een verscheiden publiek wordt 

bereikt 

     

 

Opmerkingen:________________________________________________________ 

 

D – Mogelijke verbeteringen 

14. Welk model lijkt u het meest ideaal om de informatie betreffende uw activiteiten te 

spreiden?   

TIJDENS HET INDIVIDUELE GESPREK KUNNEN DEZE MODELLEN VERDER WORDEN 

TOEGELICHT. 

DB = Databank 

Eigen DB = Databank van de instelling 

Externe DB = Databank die beheerd wordt door een organisatie onafhankelijk van uw eigen 

organisatie  

Algemene DB = gemeenschappelijke databank van alle Brusselse culturele instellingen 

Niet-gestruct info  = informatie betreffende uw activiteiten die op een niet-gecodeerde manier 

wordt doorgegeven 

Gestruct info =  informatie betreffende uw activiteiten die op een gecodeerde manier 

(invulformulier via papier of digitiaal) wordt doorgegeven  

 Model 1    Model  2    Model 3   Model 4    

Opmerkingen 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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E – Vertalingen (voor de communicatie en promotie) 

14.  In welke taal/talen programmeert u? 

   Frans   Nederlands   Engels   Duits   andere__________________ 

15. In welke taal/talen communiceert u? 
 
15a.Gedrukte media 

   Frans   Nederlands   Engels   Duits   andere__________________ 

15b Online 

   Frans   Nederlands   Engels   Duits   andere__________________ 

16. Waar worden uw vertalingen uitgevoerd    intern   extern   geen vertalingen 
 

17. Hoeveel tijd wordt er intern geïnvesteerd in vertalingen van communicatiemateriaal? 
 

__________ uren per _________________ (week, maand, jaar, andere) 
 

 kruis aan indien geen vertalingen 
 

18. Hoeveel  wordt er besteed aan externe vertalingen van communicatiemateriaal? 

 

__________ euro  per _________________ (week, maand, jaar, andere) 
 

 kruis aan indien geen vertalingen 
 

19. Bent u van plan meer te investeren in vertalingen in de komende vijf jaar? 
 

 ja  nee
 Waarom____________________________________________________ 

 

De leden van de werkgroep Culturele Agenda culturel van het Cultuurplan voor Brussel 
danken u van harte voor uw medewerking. 

Meer informatie betreffende het Cultuurplan voor Brussel en deze werkgroep vindt u op 
http://www.brusselskunstenoverleg.be/bko_cultureelplan  

http://www.brusselskunstenoverleg.be/bko_cultureelplan

