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Werkkader Cultuurparticipatie District Ekeren 
 
Dit is een werkkader voor het organiseren van cultuurparticipatie in het district Ekeren. Dit kader 
wordt permanent geëvalueerd en kan bijgestuurd worden door het districtsbestuur indien nodig. 
 
Cultuurparticipatie wordt in het district Ekeren georganiseerd door 2 werkvormen: een adviesraad 
cultuur en een platform cultuur. 
 

Adviesraad cultuur 
 
Opdracht 
De adviesraad cultuur adviseert het districtsbestuur, op eigen initiatief of op vraag van het 
districtsbestuur, over alle materies inzake cultuur. De groep is het dagelijkse aanspreekpunt inzake 
cultuurparticipatie. 
 
Adviezen worden opgemaakt in het voorziene sjabloon. De cultuurantenne bezorgt het verslag en de 
adviezen aan de schepen van cultuur en de voorzitter van de districtsraad. De cultuurantenne staat in 
voor de opvolging van het advies en het mogelijke antwoord van het districtsbestuur. 
 
Wie 
De adviesraad bestaat uit maximum 12 leden. Ze worden beschouwd als de ambassadeurs van het 
culturele veld. 
 
Je kan lid worden van de adviesraad cultuur indien je in Ekeren woont en behoort tot 1 van volgende 
groepen: 

- afgevaardigden van culturele verenigingen (die werken met vrijwilligers) 
- professionele cultuurorganisaties (die met beroepskrachten werken) 
- deskundigen inzake cultuur (individuele kunstenaars, muzikanten, architecten, journalisten…). 

 
Aanmelden kan via een online formulier op de website van het district Ekeren waarbij gepeild wordt 
naar motivatie en deskundigheid.  
 
Bij de samenstelling van de adviesraad wordt rekening gehouden met volgende criteria 

 Een verhouding van 2/3de man/vrouw. Dit betekent dat het ledenaantal voor minstens één 
derde uit mannen of minstens één derde vrouwen mag bestaan. 

 Een maatschappelijke afspiegeling van de Ekerse gemeenschap. 
 Een diversiteit in expertise. 
 Een vertegenwoordiging van de verschillende wijken van Ekeren. 

 
De screening gebeurt door een ambtelijke werkgroep, samengesteld uit minstens 3 medewerkers. 
 
De districtsschepen van cultuur kan de vergadering bijwonen om zijn beleid toe te lichten, maar heeft 
geen stemrecht. 
 
Hoe 
Bij de start van elk werkjaar worden er minstens 4 vergadermomenten vastgelegd. Elk lid kan 
suggesties doen voor de agenda aan de cultuurantenne. Alle leden van de adviesraad nemen een 
actieve rol op bij de vorming van een advies. Bij aanvang van de vergadering wordt er in onderling 
overleg een moderator en verslaggever aangeduid. 
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Platform cultuur 
 
Opdracht 
Het platform opereert als een forum waar noden, vragen en wensen duidelijk worden die leven binnen 
het brede culturele veld. Het zijn open ontmoetingsmomenten waarop álle culturele spelers van het 
district welkom zijn.  
 
De belangrijkste functie van het platform is netwerken. Door op geregelde momenten samen te komen 
blijven de culturele spelers op de hoogte van elkaars werking. Door dialoog wordt er enerzijds 
expertise uitgewisseld en ontstaan er lokale samenwerkingen. Anderzijds wordt er zo meer 
complementair gewerkt en trachten we concurrentie, overlap of overkill te vermijden.  
 
Wie? 
Het platform is een open ontmoetingsmoment waarop iedereen met een hart voor cultuur in Ekeren 
welkom is. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een online formulier op de website van het district 
Ekeren. Er wordt actief promotie gemaakt via de communicatiekanalen van het district en via het 
netwerk van de platformleden. 
 
Hoe 
Het platform komt minstens 2 keer per jaar samen. Op elke bijeenkomst worden specifieke thema’s 
besproken alsook lopende projecten. 
 
De cultuurantenne staat in voor de opmaak van de uitnodiging en brede communicatie. De agenda 
van het platform wordt opgesteld in dialoog met de adviesraad. Voor toelichting van bepaalde 
onderwerpen kunnen externe sprekers en specialisten uitgenodigd worden. 
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