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We
erkprogrramma 22013
Inle
eiding
De S
SARC, de sttrategische adviesraad
d voor het beleidsdome
ein Cultuur, Jeugd, Spo
ort en
Mediia, stelt zijn werkprogra
amma 2013
3 ter beschikking.
Strucctuur en sam
menstelling
De S
SARC is één van de 12 strategiscche adviesrraden en ov
verspant heet beleidsdo
omein
Cultu
uur, Jeugd, Sport en Media.
M
Tijde
ens de legisslatuur 2009
9-2014 heefft de SARC
C vier bevoe
egde ministeers. Het gaa
at om
Vlaams minister van Innov
vatie, Overh
heidsinveste
eringen, Me
edia en Arm
moedebestrrijding
Ingrid
d Lieten, Vlaams minis
ster van Fin anciën, Beg
groting, We
erk, Ruimtel ijke Ordenin
ng en
Sporrt Philippe Muyters, Vlaams
V
min
nister van Leefmilieu, Natuur een Cultuur Joke
Scha
auvliege en
n Vlaams minister
m
van
n Onderwijs
s, Jeugd, Gelijke
G
Kannsen en Brrussel
Pasccal Smet.
De S
SARC besta
aat uit een vast burea u, een alge
emene raad
d en vier seectorraden. Door
deze
e specifieke
e structuur is de raad g
georganisee
erd om adv
viezen en aaanbeveling
gen te
geve
en over de vier
v velden van
v het bele
eidsdomein
n.
De SARC is samenges
steld uit vertegenwo
oordigers van het middenveld
d en
onafh
hankelijke deskundige
d
en. In augu
ustus 2012 benoemde
e de Vlaam
mse Regerin
ng de
leden
n van de SA
ARC voor de tweede te
ermijn van vier
v jaar.
Werkkprogramma
a
De S
SARC overlegde over zijn werkprrogramma met
m de bevoegde miniisters en met
m de
deelb
beleidsraad
d Cultuur.
Het w
werkprogramma bevatt het progra
amma van de
d Algemen
ne Raad daat de nadruk legt
op co
oördinatie, gemeensch
g
happelijkhei d, samenha
ang, interac
ctie en verw
wevenheid.
Even
neens zijn de progra
amma’s va
an de Sec
ctorraad Kunsten
K
e n Erfgoed
d, de
Secttorraad So
ociaal-Cultu
ureel Werk
k, de Vlaa
amse Sportraad en de Sectorraad
Media opgenom
men. Zij heb
bben de am bitie om ov
ver de gespe
ecialiseerdee beleidsthe
ema’s
te re
eflecteren en aanbevellingen te do
oen. Zij toe
etsen de do
oelstellingenn van het beleid
b
aan de praktijk en de behoeften van de sectore
en en drage
en op die m
manier bij to
ot het
verho
ogen van het draagvlak en het be
evorderen va
an de same
enwerking.
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We
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Algemene
e Raad
1. A
1.1 Verg
gaderfreque
entie
De A
Algemene Raad
R
verga
adert minsttens 4 keerr per jaar. Er is één vergadering
g per
kwarrtaal.
Indie
en nodig kan
k
er van dat princcipe worden
n afgeweke
en. In drinngende gev
vallen
(spoe
edadvies) kan
k het secrretariaat de
e leden via e-mail
e
consulteren.

1.2 Insp
pelen op te
e verwachte
en adviesv
vragen
De A
Algemene Raad
R
speelt in op advie
esvragen va
an de Vlaam
mse Regerinng of het Vlaams
Parle
ement wan
nneer de adviesvraag
a
g betrekking
g heeft op
p meer dann één spe
ecifiek
beleiidsveld.

ugkerende adviezen o
of initiatiev
ven
1.3 Teru
Er w
wordt een gecoördinee
g
erd advies uitgebracht over de begroting
b
vvan de Vlaamse
overh
heid en over de maatregellen tot uitvoering
u
van de begroting (het
programmadecrreet).
De A
Algemene Raad
R
keurt ook
o de begrroting, het jaarverslag en het werkkingsprogra
amma
van d
de SARC goed.
De A
Algemene Raad
R
bekrac
chtigt het evvaluatierapp
port van de algemeen ssecretaris.

en) initiatie
even
1.4 Geplande (eige
-

W
Wanneer meerdere sectorraden o
over een ze
elfde thema
a advies gev
even, coördineert
d
de Algemen
ne Raad de adviezen. V
Voorbeelde
en voor 2013 zijn de viisienota ove
er het
d
deeltijds kun
nstonderwijs
s, het Witbo
oek Ruimte
elijke Ordening, het parrticipatiedec
creet,
h
het opvolgen van conc
crete initiatie
even rond mediawijshe
m
eid en de nnota doorgroeien
in
n cultuur.

-

In
n 2013 ga
aat veel aa
andacht na
aar een me
emorandum
m van dee SARC, in
n het
vvooruitzicht van de nieu
uwe Vlaamsse Regering
g in 2014.
D
De SARC wil,
w via intern
n overleg en
n samenwerking, maxim
maal gebru ik maken va
an de
sstructuur me
et gespecialiseerde secctorraden en
e een Algemene Raadd met een
h
helikopterziccht. Hierdoo
or komen ge
elijkenissen
n en verschillen tussen sectoren to
ot
u
uiting, wat nieuwe inzic
chten kan op
pleveren die
e kunnen in
nspireren vooor verbeterring
o
of innovatie..
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-

De Algemene Raad wil een advies uitbrengen over het thema ‘Goed bestuur’.
Het voorbereidende werk in 2012 maakt duidelijk dat de raad een keuze zal maken
uit verschillende invalshoeken. Ofwel wordt het een advies aan organisaties in het
beleidsdomein CJSM over hun wijze van besturen. Ofwel zal het gaan om een
advies aan de Vlaamse overheid om goed bestuur in de sectoren cultuur, jeugd,
sport en media aan te moedigen of om cultuurbeleid nog meer te coördineren met
beleid in andere sectoren.

1.5 Overleg en samenwerking
Met externe partners
- Overleg met de deelbeleidsraad Cultuur of met de bevoegde ministers over het
werkprogramma van de SARC en de sectorraden (minstens één keer per jaar, bij
voorkeur in januari- februari 2013)
- Overleg met het managementcomité van het Ministerie of het beleidsdomein
(minstens één keer per jaar, bij voorkeur in november)
- Deelname aan het overleg van de secretarissen van de strategische adviesraden
- Indien opportuun, gezamenlijke adviezen met andere strategische adviesraden of
met categoriale raden (bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad)
- Deelname aan het overleg tussen de strategische adviesraden en het Vlaams
Parlement
Intern
- Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen de sectorraden van de
SARC om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het
beleidsdomein te blijven benadrukken op die terreinen en momenten waar die
samenhang een meerwaarde betekent. Voorbeelden voor 2013: overleg over
vrijwilligersvergoeding tussen de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse
Sportraad; interactie over auteursrecht tussen de Sectorraad Media en de
Sectorraad Kunsten en Erfgoed); overleg met alle sectorraden voor het opmaken
van het memorandum 2014-2019.
- Coördineren wanneer meerdere sectorraden over hetzelfde onderwerp advies
uitbrengen (zie ook onder eigen initiatieven)
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We
erkprogrramma 22013
en en Erfggoed
2. SSectorraad Kunste
2
2.1 Vergade
erfrequentiie of –tijdsttip
De S
Sectorraad Kunsten en
e Erfgoed vergadert in principe maandelijkks op de vierde
v
maan
ndag van de maand.
Indie
en nodig kan
k
er van dat princcipe worden
n afgeweke
en. In drinngende gev
vallen
(spoe
edadvies) kan
k het secrretariaat de
e leden via e-mail
e
consulteren.

2
2.2 Inspelen
n op te verw
wachten ad
dviesvrage
en
De B
Beleidsbrief Cultuur 2012-2013 be
evat verschillende puntten waaroveer de Secto
orraad
Kunssten en Erfg
goed moge
elijk een ad
dvies zal ge
even. Ze wo
orden hieroonder opgesomd
met d
de in de beleidsbrief aa
angegeven te verwach
hten timing.
- P
Participatied
decreet (voo
orontwerp ja
anuari 2013
3)
- V
Visietekst bibliotheken in Vlaanderren (begin 2013)
2
- V
VIA-regelgeving (maartt 2013)
- K
Kunstendecreet (nota en
e wijzigingssvoorstel: voorjaar
v
201
13)
- N
Nota “Doorg
groeien in cu
ultuur” (voo
orjaar 2013, presentatie
e op Cultuurrforum)
- In
ndemniteitssregeling vo
oor tijdelijke tentoonstellingen
Ook vanuit ande
ere beleidsd
domeinen kkunnen mog
gelijk advies
svragen kom
men.
- O
OND: Deeltiijds Kunston
nderwijs-de
ecreet (voorrjaar 2013)
- R
RWO: uitvoe
eringsbesluit bij het onrroerend erfg
goeddecree
et

2
2.3 Terugke
erende adv
viezen of in
nitiatieven
-

O
Opvolgen va
an de regelg
gevingsage
enda in de Beleidsbrief
B
Cultuur
O
Opvolgen va
an de besliissingen me
et betrekkin
ng tot de ad
dviezen vann de Secto
orraad
K
Kunsten en Erfgoed

2
2.4 Gepland
de (eigen) initiatieven
i
n
De S
Sectorraad Kunsten en
n Erfgoed h
heeft enkele
e thema’s vastgelegd
v
w
waarrond hij
h het
kome
ende jaar wil
w werken. Mogelijk vverschijnt in
n 2013 rond
d enkele vaan deze the
ema’s
een a
advies op eigen
e
initiatief.
- D
De synergie
e tussen kun
nsten en erffgoed
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-

De toekomst van het kunsten- en erfgoedveld
Belangenbehartiging in de kunsten- en erfgoedsector
De problematiek rond auteursrechten
Het sociaal statuut van de kunstenaar
Infrastructuur

2.5 Overleg en samenwerking
-

-

-

-

-

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed wil graag samenwerken met andere
sectorraden van de SARC. De geplande adviezen over het deeltijds
kunstonderwijs, het participatiedecreet en de nota doorgroeien in cultuur zullen,
met de inbreng van de sectorraad, door de Algemene Raad worden gecoördineerd.
De afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed nemen actief deel aan
het overleg binnen het Vast Bureau en de Algemene Raad.
De SARC zal in aanloop naar de nieuwe Vlaamse Regering in 2014 een
Memorandum opstellen, met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed.
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed wil op geregelde tijdstippen samenzitten met de
minister en haar kabinet, alsook met vertegenwoordigers van het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, om kort te kunnen inspelen op beleidsinitiatieven
en geïnformeerde adviezen te kunnen leveren.
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed zal jaarlijks een overlegmoment plannen met
de Adviescommissie Kunsten en met de Adviescommissie Cultureel Erfgoed.
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed stelt zich via de vertegenwoordiger in de
stuurgroep van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur op de hoogte van
de activiteiten van het steunpunt.
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed blijft via een vertegenwoordiger in het
Onderzoeksplatform Kunsten op de hoogte van de gevoerde onderzoeken m.b.t.
het kunstenlandschap.
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3. SSectorraad Sociaall-Culture
3
3.1 Vergade
erfrequentiie of –tijdsttip
De S
Sectorraad Sociaal-Cul
S
ltureel Werkk vergadertt in principe
e maandelijkks op de tw
weede
of de
erde donderrdag van de
e maand.
Indie
en nodig kan
k
er van dat princcipe worden
n afgeweke
en. In drinngende gev
vallen
(spoe
edadvies) kan
k het secrretariaat de
e leden via e-mail
e
consulteren.
De a
agendagroe
ep Sociaal-Cultureel W
Werk komt maandelijk
ks samen teelkens 2 weken
w
voor de plenaire
e vergaderin
ng

dviesvrage
3
3.2 Inspelen
n op te verw
wachten ad
en
De B
Beleidsbrief Cultuur 2012-2013 be
evat verschillende puntten waaroveer de Secto
orraad
en advies zal geve
Socia
aal-Culturee
el Werk mogelijk
m
ee
en. Ze woorden hiero
onder
opge
esomd.
-

P
Participatied
decreet (voo
orontwerp ja
anuari 2013
3)
V
Visietekst bibliotheken in Vlaanderren (begin 2013)
2
V
VIA-regelgeving (maartt 2013)
U
Uitvoeringsb
besluit decre
eet sociaal--cultureel vo
olwassenen
nwerk
D
Decreet Amateurkunste
en
C
Circusdecre
eet
N
Nota ‘Doorgroeien in Cultuur’ (voo
orjaar 2013, presentatie
e op Cultuurrforum)

Overr alle initiatie
f Jeugd 201
even in de Beleidsbrief
B
12-2013 is inmiddels addvies gegev
ven.
Ook vanuit ande
ere beleidsd
domeinen kkunnen mog
gelijk advies
svragen kom
men.
- O
OND: Deeltijds Kunston
nderwijs- de
ecreet (voorrjaar 2013)
- O
OND: Decre
eet EVC-belleid

3
3.3 Terugke
erende adv
viezen of in
nitiatieven
-

o
opvolgen va
an de regelg
gevingsagen
nda in de Beleidsbrief
B
Cultuur
Jeugd
o
opvolgen va
an de regelg
gevingsagen
nda in de Beleidsbrief
B
o
opvolgen va
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ssingen me
et betrekkin
ng tot de ad
dviezen vann de Secto
orraad
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Sociaal-Culttureel Werk
k
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3.4 Geplande (eigen) initiatieven
Advieswerk onderbouwen
De Sectorraad Sociaal-Cultureel overweegt om rond een aantal thema’s te reflecteren.
Deze reflecties kunnen 1) afgestemd worden op een concrete adviesvraag; 2) ter
inspiratie dienen voor een advies op eigen initiatief; en/of 3) ter inspiratie dienen voor
de bijdrage aan het SARC Memorandum.
De leden formuleerden een aantal suggesties voor de uitwerking van deze thema’s (zie
onderverdeling aangeduid met “a,b,c”).
1. Diversiteit en participatie
Het publiek is zeer divers, zowel naar inkomen, leeftijd, ingesteldheid, etc. Deze
diversiteit lijkt een grote uitdaging voor de sector.
a. Stijgende armoede
b. Geëngageerde volwassenen en jongeren als buffer tegen afzijdigheid
en onverschilligheid
2. Steeds internationaler
a. Samenwerking van de Vlaamse Regering met andere overheden: Hoe
ziet de sectorraad de nota Internationaal Cultuurbeleid in praktijk
omgezet, en wat zal het cultureel samenwerkingsakkoord met de
Franse Gemeenschap betekenen voor het cultuurbeleid?
b. Invloed van Europese regelgeving (en sanctionering) op de sector
c. De rol van Sociaal-Cultureel Werk in het Vlaams Internationaal
Cultuurbeleid
3. Kansen voor/door innovatie
a. De sector werkt teveel aanbodgericht, in plaats van vraaggericht. Dit is
deels te wijten aan een regelgeving die een vraag-gestuurd aanbod in
de weg zit.
b. Tendens van innovatie in de brede samenleving en belang van
experimenteerruimte en -mogelijkheden: Hoe kan de sector zich daarbij
aansluiten? Hoe kan de sociaal-culturele sector een laboratoriumfunctie
krijgen om zich te verhouden tot alles wat zich buiten de sector
afspeelt?
c. Sociaal ondernemerschap
4. SCW in vele vormen
a. Veranderende demografische ontwikkelingen (met invloed op een aantal
verenigingen (ouder wordende bestuurders), op de participatie van
bepaalde leeftijdscategorieën,…)
b. Volwassenen en jongeren verenigen/engageren/activeren zich steeds
wisselender
c. Mogelijkheden vrijwaren voor vrijwilligerswerk en verkennen semiagorale arbeid
5. Levenslang en levensbreed leren
a. Duidelijke omschrijving van bepaalde gebruikte begrippen en concepten
is nodig, vb. voor een concept als “Brede School”.
b. EVC als antwoord voor de steeds grotere groep jongeren en
volwassenen die buiten het traditionele parcours vallen?
c. Belang van niet-formele educatie
6. Wisselende bestuurscontacten
a. Nieuwe relaties tussen Vlaamse overheid, gemeente- en
provinciebesturen. Duurzaam beleid op alle niveaus: interne
staatshervorming, planlastendecreet. Vlaamse ondersteuning aan lokale
besturen en organisaties voor cultuur, jeugd en buurtwerk blijft nodig.

Arenbergstraat 9
B-1000 Brussel

T +32 (0)2 553 41 93

E sarc@vlaanderen.be
W www.sarc.be

9

b. Verkokering op Vlaams niveau (zie ook versnipperde regelgeving)
7. Beleidscultuur
a. Er is een versnipperde regelgeving. Dit kan de werking van een
organisatie bemoeilijken.
b. Wat is de rol van de steunpunten (ook in relatie tot wijzigende rol van
administratie, kabinet,…) ?
c. Politiek spanningsveld, en glocalisering
d. Instrumentalisering, evidence based beleid,…
8. Economie en budget
a. Duurzaam en constant beleid: middelen groeien of evolueren mee met
reële situaties (zoals bijvoorbeeld in onderwijs het geval is)
b. Prijsdifferentiatie in de socio-culturele sector
c. Vrijwilligersvergoedingen in de socio-culturele sector
9. Jeugd
a. Opvolging van het JOP-onderzoek ‘Jong in Gent en Antwerpen’ en de
conferentie ‘Jong in de Stad’: Hoe verhouden jongeren (in steden) zich
tot elkaar en de brede samenleving?
b. Participatie en diversiteit van jongeren in het verenigingsleven en het
jeugdwerk
3.5 Overleg en samenwerking
-

-

-

-

-

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wil graag samenwerken met andere
sectorraden van de
SARC. De geplande adviezen over het Deeltijds
Kunstonderwijs, het Participatiedecreet en de nota Doorgroeien in Cultuur zullen,
met de inbreng van de sectorraad, door de Algemene Raad worden
gecoördineerd. Rond de vrijwilligersvergoedingen in de socio-culturele sector en in
de sportsector wordt overleg gepland met de Vlaamse Sportraad. De
afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk nemen actief deel aan
het overleg binnen het Vast Bureau en de Algemene Raad.
De SARC zal in aanloop van de nieuwe Vlaamse Regering in 2014 een
Memorandum opstellen, met de medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel
Werk.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wil op geregelde tijdstippen samenzitten
met de minister en haar kabinet, alsook met vertegenwoordigers van het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, om kort te kunnen inspelen op
beleidsinitiatieven en geïnformeerde adviezen te kunnen leveren.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt zich via de vertegenwoordiger in het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) op de hoogte van de activiteiten van het
steunpunt.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt zich via de vertegenwoordiger in de
Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de hoogte van de
activiteiten van dit orgaan.
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We
erkprogrramma 22013
4. V
Vlaamse Sportraad
S
d
4
4.1 Vergade
erfrequentiie of –tijdsttip
Vlaamse Sp
portraad verrgadert in p
principe maandelijks, de
d derde doonderdag va
an de
De V
maan
nd.
Indie
en nodig kan
k
er van dat princcipe worden
n afgeweke
en. In drinngende gev
vallen
(spoe
edadvies) kan
k het secrretariaat de
e leden via e-mail
e
consulteren.
Het d
dagelijks be
estuur van de
d Vlaamse
e Sportraad komt eveneens maanndelijks bijeen, in
de ee
erste plaatss om de plenaire verga
aderingen vo
oor te bereiden.

4
4.2 Inspelen
n op te verw
wachten ad
dviesvrage
en
De B
Beleidsbrieff Sport 201
12-2013 me
et bijgevoe
egde regelg
gevingsagennda bevat geen
punte
en waarove
er de Vlaam
mse Sportraa
ad normalite
er om advie
es zal wordeen gevraagd.
Er ku
unnen ook adviesvrage
a
en komen u
uit andere beleidsdome
b
einen. Maaar daar zijn geen
indiccaties voor.

4
4.3 Terugke
erende adv
viezen of in
nitiatieven
-

O
Opvolging van de regellgevingsage
enda in de Beleidsbrief
B
f Sport.
O
Opvolging van
v
de bes
slissingen m
met betrekk
king tot de adviezen vvan de Vlaamse
S
Sportraad.

4
4.4 Gepland
de (eigen) initiatieven
i
n
De V
Vlaamse Sp
portraad heeft
h
enkele
e thema’s vastgelegd
v
waarrond hhij het kom
mende
jaar wil werken, onder me
eer in het kkader van de
d interne staatshervo
s
orming. Mo
ogelijk
word
dt in 2013 ro
ond enkele van
v die the ma’s een advies op eig
gen initiatieef uitgebrach
ht.
- F
Follo’s (Facu
ultatieve Op
pdracht Lera
aren Licham
melijke Opv
voeding)
- S
Sport op de openbare omroep
o
(be heersovere
eenkomst met
m VRT)
- P
Participatied
decreet
- S
Sport & tewe
erkstelling (onder
(
mee r Vlabus)
- T
Topsportactieplan
an
- S
Sport voor allen-actiepl
a
- E
Europese su
ubsidiestrom
men
- B
Beleidsafste
emming binn
nen Europa
a: WADA, YES
Y
Europe
e,…
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-

Beleidsafstemming met federale overheid:
fiscaliteit, relatie andere
gemeenschappen, …
Beleidsafstemming binnen Vlaamse overheid:
departementen Onderwijs en
Welzijn, Toerisme, …
Beleidsafstemming met lokale overheden:
gemeenten,
provincies, …
;
bestuursakkoorden met provincies

4.5 Overleg en samenwerking
-

-

-

-

-

De Vlaamse Sportraad wil graag samenwerken met andere sectorraden van de
SARC.
De afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad nemen actief deel aan het overleg
binnen het Vast Bureau en de Algemene Raad.
De Vlaamse Sportraad zal binnen de SARC meewerken aan het Memorandum
2014 voor de nieuwe Vlaamse Regering.
De Vlaamse Sportraad wil op geregelde tijdstippen samenzitten met de minister
en/of zijn kabinet, alsook met vertegenwoordigers van het Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, om kort te kunnen inspelen op beleidsinitiatieven en om
geïnformeerde adviezen uit te brengen.
De Vlaamse Sportraad zal periodiek een overlegmoment plannen met de Vlaamse
Sportfederatie (VSF) en met het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB).
De Vlaamse Sportraad houdt zich via zijn vertegenwoordiger in de stuurgroep van
het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport op de hoogte van de activiteiten
van het steunpunt.
De Vlaamse Sportraad houdt zich via zijn vertegenwoordiger in de opvolgingsgroep
schoolsport op de hoogte van ontwikkelingen in de schoolsport.
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We
erkprogrramma 22013
Werkprog
gramma Sectorraa
S
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5. W
5
5.1 Vergade
erfrequentiie of –tijdsttip
De S
Sectorraad Media
M
verga
adert in prin
ncipe maan
ndelijks op de
d vierde doonderdag va
an de
maan
nd.
Indie
en nodig kan
k
er van
n dit princiipe worden
n afgeweke
en. In drinngende gev
vallen
(spoe
edadvies) kan
k het secrretariaat de
e leden via e-mail
e
consulteren.

5
5.2 Inspelen
n op te verw
wachten ad
dviesvrage
en
Op vvraag van het
h Vlaams Parlement stelt de SA
ARC Sectorrraad Mediaa in januari 2013
een advies op over het voorstel vvan decree
et betreffende een wiijziging aan
n het
Mediiadecreet.
Uit de regelge
evingsagen
nda bij de
e Beleidsbrrief Media 2012-20113 kan wo
orden
opge
emaakt dat over volgende dossie
ers mogelijk
k een adviesvraag gessteld zal wo
orden:
het e
evenemente
enbesluit en
n de wijzigin
ng van het decreet van 13 april 11999 tot reg
geling
van de rechtsp
positie van het statuta
air en het contractuee
c
el personeeel van het VRTarmonisch orkest
o
en he
et VRT-Koo r.
Filha

5
5.3 Terugk
kerende adv
viezen of in
nitiatieven
-

JJaarlijks opvvolgen van de
d regelgevvingsagenda in de Bele
eidsbrief Meedia
JJaarlijks opvvolgen van
n de beslisssingen met betrekking tot de aadviezen va
an de
S
Sectorraad Media
M
T
Tweejaarlijks wordt err een State
en-Generaa
al voor de Media geoorganiseerd
d. De
vvolgende zo
ou plaatsvin
nden in 201
13. De Sec
ctorraad Me
edia verleennt hieraan graag
g
zzijn medew
werking, o..a. bij hett ideeën geven voo
or en/of m
mee inhou
udelijk
vvoorbereiden van thema’s.

5
5.4 Geplan
nde (eigen) initiatieven
n
De S
Sectorraad Media
M
heeftt een tientall thema’s ge
eïdentificee
erd als op tee volgen.
Op b
basis van een
e
constructieve geda
achtenwisse
eling met de bevoegdee minister, lijken
daarvvan voornamelijk volge
ende thema
a’s op de ag
genda te komen in de looop van 20
013:
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-

Transparantie rond intellectuele rechten
Over-the-top
Veranderende mediaconsumptie
Radiolandschap
Regionale omroepen

De lopende initiatieven rond mediawijsheid zullen ten gepaste tijde opgevolgd worden.

5.5 Overleg en samenwerking
-

-

-

De Sectorraad Media wil graag samenwerken met andere sectorraden van de
SARC. De geplande opvolging van de lopende initiatieven rond mediawijsheid zal,
met de inbreng van de sectorraad, door de Algemene Raad worden gecoördineerd.
De afgevaardigden van de Sectorraad Media nemen actief deel aan het overleg
binnen het Vast Bureau en de Algemene Raad.
De Sectorraad Media zal binnen de SARC meewerken aan het Memorandum
2014 voor de nieuwe Vlaamse Regering.
De Sectorraad Media wil op geregelde tijdstippen samenzitten met de minister en
haar kabinet, alsook met vertegenwoordigers van het Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, om kort te kunnen inspelen op beleidsinitiatieven en
geïnformeerde adviezen te kunnen leveren.
De Sectorraad Media stelt zich via de vertegenwoordiger in de stuurgroep van het
Steunpunt Media op de hoogte van de activiteiten van het steunpunt.
De Sectorraad Media plant gesprekken met vertegenwoordigers van de Vlaamse
Regulator voor de Media en van het pas opgerichte Kenniscentrum Mediawijsheid.
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