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INLEIDING 
 
GELIJKSTEMMIGHEID 
 
‘Verbreding, verdieping en vernieuwing van de koorwereld’: zo zou je het voorliggende 
Beleidsplan 2017-2021 van Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek, kunnen 
samenvatten. We kiezen er meer dan ooit voor sterk in te zetten op de ontwikkeling van 
de koorwereld, en hopen op die manier een krachtige impuls te geven aan de bredere 
zangcultuur in Vlaanderen. In zekere zin is dit een voorzichtige koerswijziging. In de 
vorige beleidstermijn werd immers de omgekeerde logica gevolgd. 
 
De opmaak van een beleidsplan is geen vervelend ‘noodzakelijk kwaad’, maar zorgt voor 
een relevante en uitdagende oefening om de talrijke neuzen in dezelfde richting te 
krijgen. Het vormt een aanleiding om zoveel mogelijk stakeholders binnen onze rijke 
organisatie te raadplegen en te betrekken bij het bepalen van de toekomst. In mijn rol 
als moderator van het beleidsplanningsteam kon ik als bevoorrechte getuige vaststellen 
op welke bevlogen en toegewijde manier de vele vrijwilligers tijd en energie investeren 
in ‘hun’ organisatie Koor&Stem. Ik was daar bijzonder door gecharmeerd. 
 
Namens de Raad van Bestuur wil ik dan ook alle vrijwilligers bedanken: in het bijzonder 
de leden van het beleidsplanningsteam, de leden van onze kersverse Muziekcommissie 
en haar voorzitter Sebastiaan van Steenberge. De input van beide groepen klinkt meer 
dan duidelijk door in dit nieuwe, toekomstgerichte beleidsplan. Ook de professionele 
ondersteuning van de medewerkers van Koor&Stem was van cruciaal belang bij de 
realisatie van dit document. Ik richt graag een bijzonder woord van dank aan Koenraad 
De Meulder en Lucille Lamaker. 
 
Het nieuwe beleidsplan is nu een feit en zal onze leidraad vormen voor de komende vijf 
jaar. Ik kan enkel hopen dat de vele plannen en ambities sterk voelbaar zullen zijn in het 
veld, want daar doen we het voor: voor de amateur, de liefhebber, de koorzanger, de 
zingende vrijwilliger, van Alveringem tot Zutendaal! 
 
Thomas De Baets 
Voorzitter Koor&Stem vzw  
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1. BEKNOPTE HISTORIEK 
 
De eerste beleidsperiode 2002-2006 van Koor&Stem stond in het teken van het 
versterken van het samenwerkingsverband tussen de drie stichtende Vlaamse 
koororganisaties (de Vlaamse Federatie van Jonge Koren vzw, de Nationale 
Koorfederatie Het Madrigaal vzw en Koorfederatie Vlaanderen vzw) en de vijf provinciale 
afdelingen van Koorfederatie Vlaanderen. Koor&Stem maakte in deze beleidsperiode 
onmiddellijk werk van een gemeenschappelijke dienstverlening voor het koorleven in 
Vlaanderen: kooraansluitingen, advisering, koorcoaching, projectondersteuning, 
verzekering, gemeenschappelijke communicatie enz.  
 
Binnen dit nieuwe samenwerkingsverband groeiden ook de artistieke en educatieve 
werking van de drie organisaties naar elkaar toe. De bibliotheek werd uitgebouwd tot 
een belangrijk instrument voor de koorwereld in Vlaanderen. Verder ging Koor&Stem in 
de eerste beleidsperiode samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties uit de 
cultuursector zoals Canvas, het Vlaams Radio Koor, Jeugd en Muziek, Musicerende 
Jeugd, Koorlink, Collegium Vocale Gent, deSingel, deFilharmonie, het Koninklijk 
Conservatorium van Antwerpen e.a. Koor&Stem was medestichter van het Huis voor de 
Amateurkunsten waarin ook Open Doek, Creatief Schrijven, het Centrum voor 
Beeldexpressie en de Stad Antwerpen participeren.  
 
Ook op internationaal gebied wist Koor&Stem zich te profileren. De organisatie bouwde 
goede contacten uit met de internationale koorfestivals die in Vlaanderen plaatsvinden: 
de Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen-Maasmechelen en het Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd. 
 
In de tweede beleidsperiode 2007-2011 zette Koor&Stem deze lijnen verder door, 
maar legde daarbij tegelijkertijd een aantal nieuwe accenten in de koorwerking en nam 
nieuwe initiatieven. Participatie kreeg bijvoorbeeld een nieuwe invulling in 
samenzangprojecten voor en met mensen met beperkingen. Daarbij ging Koor&Stem 
ook samenwerkingsverbanden aan met allerlei nieuwe partners, zoals een aantal MPI’s 
uit de regio Sint-Niklaas, het Festival van Vlaanderen, folkgroep Ishtar, het Davidsfonds, 
muziekuitgeverij Beriato en een groot aantal gemeenten. 
 
Het internationale netwerk van Koor&Stem werd via de Europese koororganisatie 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände (AGEC) verder uitgebouwd en binnen 
AGEC zette Koor&Stem een nieuw internationaal project op onder de naam 
‘Internationale Conventie voor dirigenten en componisten’. Ook speelde Koor&Stem een 
bepalende rol in de fusie van AGEC met de andere Europese koororganisatie, Europa 
Cantat, die uiteindelijk op 1 januari 2011 resulteerde in de oprichting van een nieuwe 
Europese koororganisatie – European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC) -  
met zetel in Bonn. 
 
De communicatiekanalen van Koor&Stem werden grondig herwerkt en beter afgestemd 
op het doelpubliek van de organisatie. De inhoud en de vormgeving van het tijdschrift 
StemBand werd vernieuwd en alle praktische informatie over de koorwereld werd 
samengebracht in de Koorkrant. 
 
Tijdens de derde beleidsperiode 2012-2016 1waren er enkele belangrijke 
verschuivingen in de werking van Koor&Stem. De organisatie legde steeds meer nadruk 
op educatie, met de opleiding van bijv. dirigenten, mensen die zingen met kinderen, 
leerkrachten in het dagonderwijs en het DKO en coaches voor kansengroepen. De 
organisatie kreeg ook de kans om internationaal onderzoek te verrichten op het gebied 
van zingen in het lager onderwijs via het project VOICE van de ECA-EC. De resultaten 
van dit onderzoekproject ‘A voice for vocal training!’ werden niet alleen internationaal 
                                            
1 Een overzicht van partnerships tijdens deze beleidsperiode is te vinden via deze link. 
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verspreid maar kregen ook een belangrijke impact op de educatieve werking van 
Koor&Stem. Het educatieve project ‘Doewap – zingen op school’ - de digitale opvolger 
van Attakatamoeva - was hiervan een schitterend voorbeeld. Ook de ontwikkeling van de 
website ‘Koorklank’ voor dirigenten was een belangrijke mijlpaal in de educatieve 
dienstverlening van Koor&Stem.  
 
De sociale dimensie van zingen werd in de beleidsperiode 2012-2016 nog belangrijker in 
de werking van de organisatie. Koor&Stem zocht in deze periode naar wegen om de 
passie van het zingen met zoveel mogelijk mensen te delen, in het bijzonder met 
mensen die onze samenleving geïsoleerd dreigen te raken. De organisatie ontwikkelde 
verschillende kleinere initiatieven waarin het idee van inclusie centraal stond. Op die 
manier deden we kennis en ervaring op voor de ontwikkeling van een inclusiebeleid 
binnen onze organisatie. Het meest in het oog vallende inclusieproject was het project 
‘De Stem van ons Geheugen’, waarin het samen zingen met mensen met dementie 
centraal staat. Dit project werd tevens een toonaangevend project van de AK-sector als 
geheel. ‘De Stem van ons Geheugen’ werd in 2014 door de Sociale Innovatiefabriek 
erkend als een sociaal innovatief project. In 2015 volgde de erkenning van het Vlaams 
Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO). VLAIO ondersteunt ‘De Stem van 
ons Geheugen’ bij de kennissprong naar een lerend netwerk. 
 
In 2015 kwam Koor&Stem met de koor- en muziekorganisaties uit de Franstalige en 
Duitstalige Gemeenschap, resp. Fédération chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie en 
Musikverband Födekam Ostbelgien, samen voor overleg. Gezamenlijk ontwikkelden we 
een aantal nieuwe projecten die in de komende beleidsperiode verder worden 
uitgewerkt. Samen met A Cœur Joie werkte Koor&Stem bovendien actief mee aan de 
ontwikkeling van het project Singing Brussels, een initiatief van Bozar. Dit project is 
onderdeel van het Europese ‘Singing Cities’ project, dat in verschillende Europese steden 
loopt. 
 
De internationalisering van de werking van Koor&Stem kwam in de derde beleidsperiode 
in een stroomversnelling terecht. De organisatie speelde een belangrijke rol in ECA-EC 
en werkte actief mee aan een aantal initiatieven die op Europees niveau werden 
ontwikkeld, zoals het onderzoek naar zingen in Europa, ‘Singing Europe’, het eerder 
genoemde Europese samenwerkingsproject VOICE, het symposium Muziekeducatie in 
Boedapest, de Internationale Zingweek in Gent, het Hearts in Harmony festival in 
Antwerpen, het bovengenoemde Singing Cities project en het integratieproject Sing Me 
In, waaraan zeer recentelijk Europese middelen zijn toegekend. Koor&Stem is tenslotte 
vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van ECA-EC en in die van Musica 
International.  
 
 
 
  



 7 

2. BELEIDSPLANNINGSPROCES 
 
Voor de voorbereiding en uitwerking van het nieuwe beleidsplan 2017-2021 van 
Koor&Stem hebben we gebruik gemaakt van de brochure ‘Kwaliteit in cultuureducatie. 
Toolkit voor reflectie’2 en van de Toolbox Beleidsplanning3, uitgegeven door Socius.  
 
Het beleidsplanningsproces werd voorbereid door de Raad van Bestuur van Koor&Stem. 
Twee belangrijke processen hebben hierop een belangrijke invloed gehad: de evaluatie 
van de huidige beleidsperiode en de ontwikkeling van de visie op het vrijwilligersbeleid 
van Koor&Stem.  
 
Evaluatie van de huidige beleidsperiode 
De Raad van Bestuur van Koor&Stem maakt een positieve evaluatie van de afgelopen 
beleidsperiode. De strategische en operationele doelstellingen werden grotendeels 
ingevuld, al werden deze soms anders ingekleurd dan in de eerste planning was 
voorzien. De Raad van Bestuur merkte op dat de organisatie meer draagvlak moet 
creëren bij de vrijwilligers om de strategische en operationele doelstellingen op een 
efficiënte, kosteneffectieve en succesvolle manier om te zetten in een langetermijnvisie 
met concrete acties. Hieraan werd wellicht te weinig aandacht besteed bij de opmaak 
van het lopende beleidsplan.   
 
Ook de commissie die de visitatie van Koor&Stem uitvoerde, kwam tot een gelijkaardige 
conclusie: ‘Hoewel men bij Koor&Stem overduidelijk beschikt over zeer sterk 
projectmanagementtalent, is het denken op beleidsmatig niveau minder ingeburgerd. 
Voorbeeld hiervan is het beleidsplan en de voortgangsrapportage, die alle gerealiseerde 
projecten inventariseert rond enkele overkoepelende ‘kapstokken’, eerder dan een 
toekomstgericht pad uit te tekenen voor de verschillende componenten, thema’s en 
werkpunten voor de organisatie, gebouwd op concrete doelstellingen en tijdspaden.’4 
 
Visie op het vrijwilligersbeleid 
Op vraag van de Raad van Bestuur van Koor&Stem werd binnen de organisatie een 
werkgroep samengesteld, bestaande uit vrijwillige en professionele medewerkers, met 
de opdracht een duidelijke visie te ontwikkelen op het vrijwilligersbeleid binnen de 
organisatie. De belangrijkste vraag voor die werkgroep was: ‘hoe kan de positie van de 
vrijwilligers binnen de organisatie worden versterkt en het draagvlak voor de werking 
van Koor&Stem worden verruimd?’ In het najaar 2015 finaliseerde de Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid de beleidstekst over het vrijwilligerswerk van Koor&Stem. De 
beleidstekst werd in het voorjaar 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering van Koor&Stem.  
 
De Werkgroep Vrijwilligersbeleid formuleerde een vernieuwend en inspirerend concept 
voor ‘samenwerken’: ‘In Koor&Stem zoeken vrijwilligers samen naar creatieve 
oplossingen voor de artistieke, culturele en sociale uitdagingen van de 21ste eeuw. De 
vrijwilligers zetten die oplossingen om naar haalbare en innoverende initiatieven voor de 
koorwereld. De vrijwilligers vormen de zelfsturende basis voor de werking van de 
organisatie. De professionele medewerkers van Koor&Stem ondersteunen en faciliteren 
dit proces zonder het dwingend te sturen. Koor&Stem wil met dit co-creatieve model het 
persoonlijke engagement van de vrijwilligers opwaarderen en tegelijkertijd een groter 
persoonlijk engagement creëren voor de werking van de organisatie. Bovendien 
onderlijnt de organisatie daarmee een aantal waarden die in onze gemeenschap van 
                                            
2 Kwaliteit in cultuureductie. Toolkit voor reflectie. Uitgegeven door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media. 
3 Jon Goubin, Beleidsplanning in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een toolbox. Een uitgave van Socius, 
Brussel, december 2013.  
4 Verslag van de visitatie Koor&Stem door de Vlaamse overheid op 20 mei 2015, p. 11-12. Voor de volledige 
tekst zie deze link. 
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groot belang zijn, zoals emancipatie, zelfsturing, verbondenheid en medezeggenschap.’ 
De volledige tekst van de beleidsvisie vrijwilligerswerk is te vinden in paragraaf 3.3.1. 
 
Beleidsplanningsteam 
Hoewel de implementatie van dit co-creatieve model pas een operationele doelstelling 
wordt in de komende beleidsperiode, vond de Raad van Bestuur het toch zinvol om met 
dit model al rekening te houden bij de samenstelling van het beleidsplanningsteam dat 
het beleidsplan 2017-2021 moest voorbereiden. Ook bij de samenstelling van de 
Muziekcommissie van Koor&Stem werd hiermee rekening gehouden.  
 
Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 9 september 2015 werd het mandaat 
van het beleidsplanningsteam goedgekeurd. Het team werd samengesteld uit vrijwilligers 
van de provinciale afdelingen, vertegenwoordigers van de jongerenwerking, 
stafmedewerkers en leden van de Raad van Bestuur. Het beleidsplanningsteam kreeg de 
opdracht om adviezen te formuleren voor de Raad van Bestuur over de volgende 
punten:  

• het vrijwilligersbeleid 
• de werking en financiering van de provinciale afdelingen van Koor&Stem na de 

interne staatshervorming en herziening van de werking van de provincies 
• het beleidsplan en 
• de toekomstige structuur van de organisatie. 

Op vraag van de werkgroep werd Thomas De Baets gevraagd om de discussie van het 
team te leiden.  
 
Na een grondige analyse van de interne en externe informatie over de koorwereld en de 
werking van Koor&Stem bracht het beleidsplanningsteam in het voorjaar 2016 een 
advies uit over de missie en de strategische doelstellingen. De Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering schaarden zich achter dit advies en ontwikkelden een 
stappenplan voor de uitwerking van de missie en de strategische doelstellingen. De 
uitwerking van de doelstelling op het gebied van ondernemen en vrijwilligerswerk werd 
toevertrouwd aan het beleidsplanningsteam. Dit team organiseerde hiervoor twee 
brainstormsessies en tekende de krijtlijnen voor de doelstelling ‘ondernemerschap en 
vrijwilligerswerk uit. Deze krijtlijnen werden door het team verder uitgewerkt en vertaald 
naar operationele doelstellingen en acties. De uitwerking van de artistieke en educatieve 
doelstellingen werd toevertrouwd aan de Muziekcommissie van Koor&Stem. 
 
Muziekcommissie 
Op 1 juli 2016 werd de Muziekcommissie van Koor&Stem geïnstalleerd. Deze commissie 
kreeg de opdracht een langetermijnvisie op de artistieke en educatieve werking van de 
organisatie uit te werken en om de Raad van Bestuur te adviseren over de uitwerking 
van die visie in het koorlandschap. De uitwerking van de artistieke en educatieve 
doelstellingen voor het beleidsplan 2017-2021 werd de eerste belangrijke uitdaging voor 
de nieuwe commissie.  
 
Na een grondige analyse van de interne en externe gegevens en een brede 
gedachtewisseling formuleerde de commissie een advies voor de beleidsperiode 2017-
2021. Het advies werd overgemaakt aan de Raad van Bestuur van Koor&Stem en werd 
door dit orgaan ook goedgekeurd. Daarnaast werd het advies besproken binnen het 
team van professionele medewerkers van Koor&Stem.  
 
De Muziekcommissie wenst de zangcultuur in Vlaanderen te versterken door de 
vernieuwing, de verbreding en de verdieping van de koorwerking. Het begrip ‘koor’ 
wordt door de commissie als volgt gedefinieerd: ‘elke vorm van samenzang gericht op 
talentontwikkeling en op de versteviging van de sociale cohesie’5.  
  

                                            
5 Voor de volledige tekst van het advies zie deze link. 
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Identiteitsanalyse 
De voorbereiding op de beleidsplanning werd afgesloten met een gesprek over de 
identiteit van Koor&Stem. Met een gemengde groep van vrijwilligers, docenten, 
bestuursleden en stafmedewerkers werd gesproken over ‘waar staat Koor&Stem 
vandaag voor en in welke richting kan die identiteit evolueren?’. Net als in het vorige 
beleidsplanningsproces deden we hiervoor beroep op consultant Francis Laleman van het 
bureau Beyond Borders. 
  
De deelnemers constateerden dat Koor&Stem in de afgelopen vijf jaar is opgeschoven in 
de richting van de gewenste identiteit die in 2011 werd aangegeven, met uitgebreidere 
ontwikkelingskansen voor zangers, een versteviging van de sociale dimensie van zingen 
en een duidelijke investering in kennisverwerving op het gebied van zingen en 
zangcultuur voor verschillende doelgroepen. In paragraaf 3.2 zijn de conclusies van de 
analyse opgenomen.  
 
Draagvlak 
Vanaf de start van het beleidsplanningsproces hebben we zeer nadrukkelijk aangegeven 
dat we binnen de vrijwilligersgroep van Koor&Stem een breed draagvlak tot stand wilden 
brengen voor de beleidsopties voor de komende jaren. De leden van het Interprovinciaal 
Overleg (IPO, bestaande uit vertegenwoordigers van alle provinciale afdelingen van 
Koor&Stem) werden uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
de opmaak van het beleidsplan. Er werden verschillende vergaderingen georganiseerd 
waar de leden van het IPO hun voorstellen en bedenkingen konden bespreken. Uiteraard 
werd hiermee rekening gehouden bij de uitwerking van het beleidsplan.  
 
Een eerste versie van het beleidsplan werd op 31 oktober 2016 aan de Raad van Bestuur 
voorgelegd. De Raad van Bestuur formuleerde een aantal adviezen en vroeg aan de 
professionele medewerkers de prioriteiten te bepalen en de haalbaarheid van het plan 
verder te onderzoeken. Op 22 november 2016 werd de tweede versie van beleidsplan 
samen met een meerjarenbegroting en een personeelsplan voorgelegd aan Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur vroeg de meerjarenbegroting en het personeelsplan nog 
verder te verfijnen. Op de Algemene Vergadering van 22 november 2016 werden verder 
de operationele doelstellingen en de acties besproken. De tekst van het beleidsplan werd 
aangepast en voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op 19 
december 2016. Beide organen keurden het beleidsplan Koor&Stem voor de periode 
2017-2021 goed.  
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3. INTERNE GEGEVENSVERZAMELING  
 
3.1. SOAR - analyse 
 
Koor&Stem maakte gebruik van het voorstel van Socius om een SOAR-analyse te doen 
in de plaats van de gebruikelijke SWOT-analyse. In de SOAR (Strengths, Opportunities, 
Aspirations and Results)-analyse worden niet alleen sterktes en de zwaktes op een rijtje 
gezet, maar ook de aspiraties en de resultaten.6 Met dit analysemodel kunnen de 
artistieke en educatieve doelstellingen van de werking beter in beeld worden gebracht. 
De SOAR-analyse werd uitgevoerd door de leden van het personeelsteam van 
Koor&Stem. De resultaten van deze analyse werden besproken met de Raad van Bestuur 
van Koor&Stem en met het beleidsplanningsteam.  
  
Aspiraties 
In de discussie over de aspiraties van de organisatie kwam sterk de focus te liggen op de 
vraag naar: ‘Wat is het verhaal van Koor&Stem en wie willen we hiermee bereiken’. Ons 
verhaal slaat nog steeds aan in de klassieke koorwereld, maar toch vertoont het ook hier 
en daar hiaten. Vooral voor jongens en mannen heeft de koorwereld aan 
aantrekkingskracht ingeboet. Daarom gaan velen van hen op zoek naar andere 
uitdagingen of invullingen van hun vrije tijd.  
 

 
 
Deze problematiek is zeker niet uitsluitend Vlaams. Uit de studie ‘Singing in Europe’ 7 
van de European Choral Association - Europa Cantat blijkt duidelijk dat de koorwereld 
vervrouwelijkt en dat de participatie van mannen in de koorwereld met de leeftijd 
opnieuw toeneemt. Het is een sociologisch gegeven dat zeker verder dient te worden 
onderzocht.  
 
Er zijn heel wat doelgroepen die in ons verhaal slechts zijdelings voorkomen zonder dat 
dit een bewuste keuze is: kleuters, jongeren, ouders, etnisch-culturele minderheden, 
senioren, e.a. De vraag hierbij is natuurlijk: ‘Hoe breed moet ons verhaal sporen? Tot 
waar reiken onze aspiraties?’  
 
Zwaktes 
De discussie over de zwaktes van de organisatie gaan in hoofdzaak over organisatorische 
aspecten van de werking, o.a. ledenwerving, middelen, structuren en flexibiliteit. Kan 

                                            
6 Goubin Jon, Beleidsplanning in het sociaal-cultureel volwassenwerk. Een toolbox. Socius, Brussel, 2013, p. 18 
en p. 47.  
7 Singing in Europe, Report of the European Choral Association - Europa Cantat. Het rapport is te raadplegen 
en te downloaden op http://www.singingeurope.org/ 
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Koor&Stem met de huidige structuur de uitdagingen voor de volgende beleidsperiode 
aan? Is er binnen de organisatie voldoende flexibiliteit aanwezig om in te spelen op 
vernieuwende ideeën? Beschikt de organisatie over voldoende middelen om de 
beleidsopties en decretale verplichtingen te vertalen naar concrete acties? Welke service 
bieden we aan de leden van Koor&Stem? Deze vragen zijn zeker niet nieuw, maar ze 
worden telkens opnieuw gesteld omdat de context waarin we werken steeds wijzigt. Ook 
het beleidsplan 2017-2021 zal op deze vragen antwoorden moeten geven.  
 
Sterktes 
De sterkte van de organisatie ligt vooral in het potentieel dat voor zingen en koorzang in 
onze maatschappij aanwezig is. Koorzang zit opnieuw in de lift. Dit zorgt ervoor dat er 
heel wat nieuwe groepen en initiatieven ontstaan. Uit onze contacten in de koorwereld 
blijkt dat er nog steeds koren zijn die de weg naar Koor&Stem niet hebben gevonden of 
die niet meteen aangesproken worden door de service die Koor&Stem te bieden heeft. Er 
zijn ook heel wat mensen die graag willen zingen maar die er niet meteen voor kiezen 
om zich aan te sluiten bij een koor. Het rapport ‘Singing Europe’ heeft dit vertaald naar 
cijfers: 11% van de Belgische bevolking of meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in de 
laatste 12 maanden in één of ander verband gezongen: gezin, familie, school, kerk, 
festivals, sportevenementen, school, bedrijf, enz..8 Het bereik voor Koor&Stem is dus 
bijzonder ruim, maar het vergt natuurlijk een geweldige investering om al deze mensen 
individueel of als koor te bereiken en te betrekken bij onze organisatie.  
 
Resultaten 
Koor&Stem heeft de kennis en expertise in huis om koor- en zangprojecten op nationaal 
en zelfs op internationaal niveau te ontwikkelen. Het project ‘De Stem van ons 
Geheugen9’ en het internationale project ‘A voice for vocal training10’ zijn hiervan 
sprekende voorbeelden. De organisatie zet sterk in op haar corebusiness - samen zingen 
- maar doet dat vooral projectmatig en te weinig vanuit een langetermijnvisie met een 
concrete resultaatsverbintenis. Het ontbreken van een toonaangevend evenement 
waarin heel de koorwereld zich herkent (cfr. Koor van het Jaar11) versterkt die 
vaststelling alleen maar.  
 
De organisatie is bewust bezig met onderzoek en investeert hier ook in. Er zou echter 
meer tijd moeten worden geïnvesteerd om deze onderzoeksresultaten om te zetten naar 
concrete impulsen voor het beleid van de organisatie. Het luik vocale educatie is in de 
beleidsperiode 2012-2016 sterk gegroeid. De organisatie heeft de ambitie om een 
zangcultuur te implementeren in de zorg, het onderwijs en de cultuursector. Dit kan 
alleen wanneer je blijft investeren in de competentieverwerving bij mensen die op een 
kwaliteitsvolle manier met anderen willen zingen. Anderzijds moet er meer aandacht 
gaan naar competentiewaardering binnen de organisatie. Hiervoor bestaat echter nog 
geen uitgewerkte visie.  
 
De organisatie heeft in de voorbije beleidsperiode een start gemaakt met de 
ontwikkeling van de jongerenwerking VOXtase, waarbij een poging werd gedaan om de 
belevingswereld van jongeren te koppelen aan het verhaal van Koor&Stem, maar dit 
kende te weinig concrete resultaten. Het is een leerproces waaruit de kennis en ervaring 
moet worden gehaald om van de jongerenwerking een echt succes te maken, waardoor 
jongeren aan zingen, koorzingen en Koor&Stem verbonden kunnen worden. 
   

                                            
8 Singing in Europe, Report of the European Choral Association - Europa Cantat, p.76. 
9 Zie www.zingenmetdementie.be  
10 Zie www.koorenstem.be/avoiceforvocaltraining 
11 Zie http://www.koorvanhetjaar.be/ 
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3.2. Identiteitsanalyse 
 
De voorbereiding op de beleidsplanning werd afgesloten met een gesprek over de 
identiteit van Koor&Stem. Met een gemengde groep van vrijwilligers, docenten, 
bestuursleden en stafmedewerkers werd gesproken over ‘waar staat Koor&Stem 
vandaag voor en in welke richting kan die identiteit evolueren?’. Net als in het vorige 
beleidsplanningsproces deden we hiervoor beroep op consultant Francis Laleman van het 
bureau Beyond Borders. 
 
De deelnemers constateerden dat Koor&Stem in de afgelopen vijf jaar is opgeschoven in 
de richting van de gewenste identiteit die in 2011 werd aangegeven, met uitgebreidere 
ontwikkelingskansen voor zangers, een versteviging van de sociale dimensie van zingen 
en een duidelijke investering in kennisverwerving op het gebied van zingen en 
zangcultuur voor verschillende doelgroepen. De deelnemers kwamen tevens tot de 
conclusie dat deze identiteit versterkt kan worden door de volgende vragen te stellen:  

• hoe creëer je meerwaarde voor onze doelgroepen;  
• hoe bouw je voort op de gecreëerde meerwaarde; 
• hoe kun je achterliggende processen analyseren en verbeteren zodat je proactief 

en responsief kan inspelen op de behoefte van onze doelgroepen.  
Met een antwoord op deze vragen kan de relatie met onze doelgroepen worden 
verstevigd.  

 
Het is daarom zinvol om al onze processen en activiteiten (zowel artistiek als 
organisatorisch) te beschrijven en te ontwikkelen vanuit de gecreëerde waarde voor de 
ontvangers van onze diensten en producten. Dat impliceert dat we als organisatie 
responsief dienen te zijn voor onze omgeving, actief in gesprek moeten gaan met onze 
klanten en een aanbod moeten creëren dat duidelijker beantwoordt aan hun behoeften.  
 
Anderzijds: als zingen de meerwaarde heeft die wij als organisatie voor vocale muziek 
steeds aangeven, dan is het een taak van Koor&Stem om mensen daarvan bewust te 
maken en overal een aanbod te doen zodat alle mensen toegang hebben tot zang. Zodra 
mensen beginnen met zingen, ontstaat automatisch ook de behoefte om dat beter te 
kunnen. En ook daarin kan Koor&Stem een bijdrage leveren, bijv. met opleidingen en 
informatieverstrekking. 
 
In zgn. ‘user stories’ kan de meerwaarde voor klanten duidelijk worden gemaakt. In zo’n 
verhaal wordt de vraag beantwoord wat Koor&Stem bijdraagt aan een succeservaring 
van bijv. een zanger, dirigent, bestuurslid of docent en hoe tevreden deze mensen zijn 
over het aanbod en de dienstverlening van Koor&Stem. Aangezien verschillende groepen 
worden aangesproken door verschillende user stories, zijn er meerdere verhalen nodig 
om voor hen als organisatie herkenbaar en zichtbaar te kunnen zijn. 
 
User stories zijn tevens belangrijk om te analyseren welke interne, achterliggende 
organisatorische processen voor een dergelijke succeservaring nodig zijn. Op basis van 
user stories kunnen processen in de organisatie worden aangepast en kan de organisatie 
zorgen voor voldoende competenties om alle stappen in deze processen goed te laten 
verlopen. Dat betekent dat er meer klantgestuurde oplossingen kunnen worden gezocht 
in plaats van standaardoplossingen en dat er een grotere klantenbinding kan ontstaan. 
 
Daarna spraken de deelnemers aan de sessie over ‘continuous improvement’, constante 
aandacht voor verbetering van deze processen. Dit zou integraal onderdeel moeten 
uitmaken van onze werking en daarmee ook van de identiteit van de organisatie. 
Tenslotte kwam aan bod dat er zowel een analyse nodig is van de activiteiten die geen 
waarde creëren als van de activiteiten die voor onze klanten wel waarde zouden kunnen 
creëren, maar nog niet zijn uitgevoerd. Ook een dergelijke analyse kan van grote invloed 
zijn op het verbeteren van de werking en dienstverlening van Koor&Stem.  



 13 

3.3. Een nieuw vrijwilligersbeleid in Koor&Stem 
 
De Raad van Bestuur heeft in de voorbije jaren verschillende voorstellen en ideeën met 
betrekking tot de structuur van Koor&Stem onderzocht, uitgewerkt en besproken. De 
Raad van Bestuur wilde hiermee een antwoord bieden op de vragen en bemerkingen die 
leefden bij de vrijwilligers van onze organisatie. Uiteraard werden ook de opmerkingen 
van de Vlaamse Gemeenschap over de organisatorische werking van Koor&Stem mee in 
die discussie opgenomen.  
 
Aangezien de werking van de organisatie draait op vrijwilligers, vond de Raad van 
Bestuur het aangewezen om eerst het vrijwilligersbeleid van de organisatie onder de 
loep te nemen en pas daarna voorstellen te formuleren met betrekking tot een mogelijke 
nieuwe structuur van de organisatie. De structuur is immers geen doel op zich maar 
slechts een middel om de werking te optimaliseren. 
 
Er werd een werkgroep samengesteld die de opdracht kreeg om het vrijwilligersbeleid 
van de organisatie opnieuw uit te tekenen. De werkgroep vrijwilligersbeleid dacht na 
over de volgende vragen:  

• Wat betekent het engagement van vrijwilligers voor een organisatie als 
Koor&Stem?  

• Hoe kunnen we de inbreng van vrijwilligers in onze organisatie vergroten?  
• Hoe kunnen we het werk van onze vrijwilligers waarderen?  

De werkgroep formuleerde daarna de volgende beleidsvisietekst. 
 
 
3.3.1. Beleidsvisie vrijwilligerswerk 
 
Koor&Stem ontwikkelt een vrijwilligersbeleid en wil dit beleid in de toekomst samen met 
de vrijwilligers in de werking van de organisatie implementeren. De visietekst schetst het 
kader waarin dit vrijwilligersbeleid in de toekomst vorm zal krijgen.  
 
Rol van de vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn heel belangrijk in Koor&Stem. Vrijwilligers vormen samen de Algemene 
Vergadering, de Raad van Bestuur, de provinciale afdelingen van Koor&Stem, de 
adviesorganen en de jongerenwerking. 
 
De vrijwilligers die zich engageren in Koor&Stem staan achter onze waarden en werken 
actief mee aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de organisatie. 
Koor&Stem biedt aan haar vrijwilligers een warm onthaal, een begeleidingstraject en een 
evaluatietraject. 
 
Tegelijkertijd vormen de vrijwilligers uit de vijf provincies een belangrijk netwerk 
waardoor Koor&Stem gemakkelijker in contact kan treden met de koren en omgekeerd.  
 
De waarden van het vrijwilligerswerk 
 
Koor&Stem hecht heel veel belang aan de motivatie van haar vrijwilligers. Koor&Stem 
speelt daarop in zodat iedere vrijwilliger zich thuis voelt, actief betrokken is en een 
zinvolle rol kan spelen in de organisatie. 
 
Elke vrijwilliger stelt zijn of haar competenties, ervaring en beschikbare tijd ter 
beschikking van de organisatie. Die rol kan veranderen of zich ontwikkelen in de loop 
van de tijd.  
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Koor&Stem waardeert het werk van de vrijwilligers en communiceert hierover duidelijk 
en respectvol.  
 
Koor&Stem hecht veel belang aan de competenties van de vrijwilligers en geeft 
vrijwilligers daarom kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen. De organisatie geeft 
vrijwilligers ook de kans om boeiende en verfrissende contacten te leggen. Vrijwilligers 
worden in Koor&Stem goed ondersteund en begeleid door de vrijwilligers zelf en door 
professionele medewerkers.  
 
De bouwstenen van het vrijwilligerswerk 
 
Samen werken 
 
In Koor&Stem zoeken vrijwilligers samen naar creatieve oplossingen voor de artistieke, 
culturele en sociale uitdagingen van de 21ste eeuw. De vrijwilligers zetten die oplossingen 
om naar haalbare en innoverende initiatieven voor de koorwereld. De vrijwilligers 
vormen de zelfsturende basis voor de werking van de organisatie. De professionele 
medewerkers van Koor&Stem ondersteunen en faciliteren dit proces zonder het 
dwingend te sturen.  
 
Koor&Stem wil met dit co-creatieve model het persoonlijke engagement van de  
vrijwilligers opwaarderen en tegelijkertijd een groter persoonlijk engagement creëren 
voor de werking van de organisatie. Bovendien onderlijnt de organisatie daarmee een 
aantal waarden die in onze gemeenschap van groot belang zijn zoals emancipatie, 
zelfsturing, verbondenheid en medezeggenschap. 
 
Deze aanpak schuift het individuele belang van vrijwilligers en professionele 
medewerkers naar de achtergrond en focust sterker op het algemene belang. Zo krijgt 
de werking van Koor&Stem tevens een meer duurzaam karakter. Het algemene belang 
zorgt ervoor dat er een duidelijke lange termijnvisie kan worden ontwikkeld die door de 
vrijwilligers wordt gedragen.  
 
Samen leren  
 
Vrijwilligers in Koor&Stem zetten zich in voor de ontwikkeling en de opvolging van 
cursussen en projecten voor koren en hun dirigenten. Vrijwilligers krijgen ook de 
gelegenheid om zich te verdiepen in de logistieke en organisatorische werking van de 
organisatie: projectmanagement, auteursrecht, sociale en fiscale vraagstukken, 
verzekeringen, opmaak van begrotingen en afrekeningen, de uitwerking van 
jaarplannen, fondsenwerving, enz. Daarnaast kunnen zij zich bekwamen op het gebied 
van communicatie: efficiënt omgaan met de sociale media, promotie voeren, 
ontwikkelen en beheren van websites. Koor&Stem valideert de kennis en ervaring van de 
vrijwilligers. Waar vrijwilligers niet zo vertrouwd zijn met deze onderwerpen, biedt 
Koor&Stem hun begeleiding en vorming. Vrijwilligers in onze organisatie krijgen de kans 
om regelmatig cursussen, workshops, symposia of andere vormingsmomenten bij te 
wonen. Deze momenten kunnen zowel door Koor&Stem worden georganiseerd als door 
derden. 
 
Daarnaast zien we een belangrijke rol weggelegd voor het leren van elkaar – ‘peer to 
peer learning’. Dit is een manier van leren die reeds sterk verwerven zit in de werking 
van Koor&Stem. Voor de vrijwilligers moet het duidelijk zijn wat de missie, de 
doelstellingen en de waarden zijn van Koor&Stem en hoe zij daarin een rol van betekenis 
kunnen spelen. Dat vergt een permanente dialoog over de zin en betekenis van de 
organisatie in de koorwereld waarbij vrijwilligers, experten en de professionele 
medewerkers actief betrokken worden. Alle vergaderingen die binnen de structuur van 
Koor&Stem worden georganiseerd zijn ook zinvolle leermomenten voor de vrijwilligers en 
de professionele medewerkers in ons netwerk.  
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Die wisselwerking creëert voldoening en tegelijkertijd welwillendheid bij al onze 
medewerkers om verder bij te leren, of ze nu vrijwilligers of professionele medewerkers 
zijn. Daarmee willen we verdere groei en ontwikkeling van Koor&Stem als organisatie 
verzekeren.  
 
Samen innoveren  
 
Koor&Stem ziet het als haar opdracht om nieuwe visies binnen de koorwereld te 
introduceren en innovatie te stimuleren. Koor&Stem investeert daarom in vernieuwende 
projecten en onderzoekt op welke manier innoverende technieken en methodieken de 
werking van de koorwereld kunnen vernieuwen of herbronnen. Innovatie is geen doel op 
zich maar is voor Koor&Stem een middel om een dynamische en toekomstgerichte  
koorwerking uit te bouwen die inspireert en motiveert.  
 
Vrijwilligers in Koor&Stem spelen hierbij een belangrijke rol. Zij maken de introductie 
van nieuwe ideeën en visies mede mogelijk en scheppen ruimte om artistieke en sociale 
innovatie te verwezenlijken.  
 
 
3.3.2. Implementatie van het vrijwilligersbeleid 
 
Op de bestuursvergadering van 9 september 2015 keurde de Raad van Bestuur van 
Koor&Stem bovenstaande ‘Beleidsvisie vrijwilligerswerk’ goed en schetste het bestuur 
het kader voor de implementatie van het vrijwilligersbeleid: 
 
In de toekomst geven vrijwilligers en professionele medewerkers samen invulling aan de 
artistieke, organisatorische en communicatieve invulling van het beleidsplan: de 
vrijwilligers staan in voor het lokale netwerk en voor de uitwerking van activiteiten op 
regionaal vlak; de professionele medewerkers van Koor&Stem faciliteren en 
ondersteunen het vrijwilligerswerk in de organisatie.  
 
Het nieuwe vrijwilligersbeleid van Koor&Stem steunt volledig op het model van co-
creatie. Dit wil zeggen dat in de nabije toekomst de vrijwilligers samen het beleid van de 
organisatie uittekenen, invullen, realiseren en evalueren. De dynamiek en het 
enthousiasme van de vrijwilligers is de voedingsbodem voor die aanpak. Het 
professionele team begeleidt en faciliteert de werking van de vrijwilligers zonder deze 
richting te willen geven. Deze co-creatie zorgt voor een groot en krachtig draagvlak voor 
het beleid en de werking van de organisatie.  
 
Op advies van de Raad van Bestuur werd ook een eerste, belangrijke stap gezet 
waarmee dit nieuwe vrijwilligersbeleid concreet wordt gemaakt. De Raad van Bestuur 
nam het initiatief om een Muziekcommissie samen te stellen en gaf deze commissie de 
opdracht om drie strategische doelstellingen uit te werken voor het nieuwe beleidsplan 
2017-2021 en deze te vertalen naar operationele doelstellingen en voorstellen tot  
acties. Zo worden de leden van de Muziekcommissie die zich allemaal als vrijwilliger 
engageren, vanaf de start betrokken bij de planning en uitvoering van het beleid van 
Koor&Stem.  
 
De Raad van Bestuur beseft dat de implementatie van het vrijwilligersbeleid nog heel 
wat tijd en energie zal vergen en heeft daarom gevraagd om implementatie van het 
vrijwilligersbeleid  als operationele doelstelling op te nemen in het nieuwe beleidsplan. 
Het beleidsplanningsteam en de werkgroep vrijwilligersbeleid zullen samen onderzoeken 
welk stappenplan er gemaakt wordt waarmee het vrijwilligersbeleid in de praktijk kan 
worden gebracht.  
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In dit verband formuleerden we reeds een reeks vragen:  
• Hoe kunnen we de dynamiek en het engagement van vrijwilligers in de organisatie 

versterken?  
• Wat zijn de taken van de vrijwilligers op provinciaal of regionaal niveau? 
• Wat zijn de taken van de vrijwilligers op nationaal niveau (Algemene Vergadering, 

Raad van Bestuur, Muziekcommissie, werkgroepen, e.d.)?  
• Hoe wordt de begeleidende en faciliterende rol van de professionele medewerkers 

ingevuld?  
• Hoe kan er een wisselwerking op gang gebracht worden tussen de vrijwilligers op 

provinciaal of regionaal niveau en de vrijwilligers op nationaal niveau?  
• Hoe kan de wisselwerking tussen de vrijwilligers en de professionele medewerkers 

geoptimaliseerd worden?  
• Hoe krijgt de interne communicatie vorm?  
 
Zodra de werkgroep vrijwilligersbeleid een duidelijke kijk heeft op het stappenplan voor 
de implementatie van het vrijwilligersbeleid kan de structuur van de organisatie opnieuw 
worden bekeken en indien nodig, worden herzien. In afwachting hiervan blijft de 
bestaande structuur operationeel. Het is verder de bedoeling dat de Muziekcommissie 
kan uitgroeien tot een dynamisch adviesorgaan.  
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3.4. Enquête onder koorbesturen  
 
In 2013 stuurde Koor&Stem West-Vlaanderen een enquête aan de koorbesturen van de 
aangesloten koren. In 2014 volgden de andere provinciale afdelingen van Koor&Stem, 
met een iets uitgebreidere enquête, die gebaseerd was op de eerdere enquête. De 
vragenlijst van de Koor&Stem West-Vlaanderen was dus niet volledig gelijk aan de 
vragenlijst van de andere provinciale afdelingen, maar bij de verwerking van de 
resultaten werd hiermee uiteraard rekening gehouden, zodat de resultaten toch tot één 
geheel 12konden worden samengevoegd. Met dit onderzoek wilden we een betere kijk 
krijgen op de behoeften van de aangesloten koren en op de verwachtingen die 
koorbesturen in Koor&Stem stellen.   
 
Alle aangesloten koren werden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. We 
ontvingen 396 antwoorden op de uitgestuurde enquête. Aangezien de enquête anoniem 
was, is het niet mogelijk om exact aan te geven hoeveel individuele koren er aan de 
enquête hebben deelgenomen. Met een voorzichtige inschatting kunnen we ervan 
uitgaan dat 25% van de aangesloten koren reageerde op de enquête. Dit is ongetwijfeld 
een representatieve staal van de koren die aangesloten zijn bij Koor&Stem.  
 
In deze bijdrage beperken we ons tot de belangrijkste besluiten:  
 
Meer dan 70% van de koren zingt vierstemmig. De groep koren die tweestemmig of 
driestemmig koorrepertoire zingt, is beduidend kleiner.  
 
88% van de aangesloten heeft het statuut van feitelijke vereniging en 90% van die 
respondenten heeft ook niet te intentie om over te schakelen naar het vzw- statuut. 
Hiervoor worden de klassieke argumenten ingeroepen: teveel administratieve 
rompslomp, te duur en te ingewikkeld. Het valt echter op dat meer dan 40% van de 
respondenten niet wenst om te schakelen omdat ze onvoldoende kennis hebben van de 
vzw-wetgeving.  
 
De meerderheid van de koorbesturen wordt gekozen door de zangers van het koor en 
werkt heel goed samen met de dirigent van het koor. Het bestuur wordt in de regel 
gevormd door de zangers van het koor. Toch geeft bijna 20% van de respondenten aan 
dat het koorbestuur niet gekozen wordt.  
 
Waar het gaat om de gewenste bestuurlijke ondersteuning van de koorwerking door 
Koor&Stem, tekent zich een duidelijke top drie af. Op -1- staat de ondersteuning van de 
koren inzake auteursrechten. Voor heel wat koren blijft het bijzonder moeilijk om de 
auteurswetgeving op een correcte manier toe te passen in het koor. Op -2- staat de 
ondersteuning van de koren op het gebied van fondsenwerving. De aangesloten koren 
voelen aan dat de subsidies in de komen jaren niet zullen groeien en gaan actief op zoek 
naar andere bronnen om hun werking te financieren. De respondenten geven aan dat zij 
daarvoor niet over voldoende instrumenten beschikken. Op -3- staat een aantal vragen 
over de juridische werking van de koren: betaling van dirigenten, opvolging van de vzw-
wetgeving, fiscaliteit, enz. Het management van een koor vergt veel meer professionele 
kennis dan vroeger en daarom hebben vrijwilligers op dit gebied veel meer behoefte aan 
ondersteuning.  
 
Ook op het gebied van de communicatie vragen de aangesloten koren ondersteuning. 
Het omgaan met de sociale media behoort zeker tot één van de belangrijkste 
aandachtspunten voor de koorbesturen. Het blijft voor heel wat koren moeilijk om de 
sociale media op een efficiënte manier in hun werking te integreren. Uit de reacties blijkt 
dat er ondersteuning gevraagd wordt voor bijv. het schrijven van wervende teksten, 
verwerken van klank- en beeldmateriaal en opmaak van communicatieplannen.  
                                            
12 Enquête bestuurswerking aangesloten koren Koor&Stem 2013-2014. Te downloaden via deze link. 
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Koren zijn zeer creatief in het vinden van nieuw koorrepertoire. Zij bewandelen zowel de 
klassieke wegen als de digitale wegen bij het zoeken naar nieuw repertoire. De 
uitwisseling van repertoire tussen dirigenten onderling blijft hierbij toch de meest 
succesvolle weg. De partituur is nog altijd een zaak van het koorbestuur en niet van de 
zangers. De partituren worden bijna altijd aangekocht door het koorbestuur en worden 
niet mee naar huis genomen. 35% van de respondenten vraagt van Koor&Stem dat de 
organisatie een actieve rol opneemt bij de repertoirekeuze van het koor via eigen 
uitgaven, persoonlijk advies, workshops, nieuwsbrieven en andere 
communicatiekanalen.  
 
De meeste koren organiseren drie tot vier concerten per jaar. Daarnaast werken zij drie 
tot vier keer per jaar mee aan liturgische diensten (huwelijken, uitvaarten, 
kerstvieringen, paasvieringen) in de lokale gemeenschap. Het aandeel van de koren dat 
wekelijks de liturgische diensten in de kerk verzorgt, is teruggevallen tot 12%. 
Anderzijds zien we dat ruim 80% van de aangesloten occasioneel meewerkt aan 
benefietacties. De koren bereiken met hun concerten jaarlijks tussen de 100 en 600 
geïnteresseerden. Uitgaande van gemiddeld 300 personen per concert, drie concerten 
per jaar en 950 aangesloten koren mogen we dus stellen de aangesloten koren meer dan 
1.140.000 mensen bereiken. Voor de organisatie van al die concerten werkt de 
koorwereld op regelmatige basis samen met andere koren en met lokale verenigingen. 
Het valt op dat de samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs en met andere 
kunstdisciplines uit de amateurkunsten hierbij niet prioritair is.  
 
Uit de enquête blijkt tevens dat de meerderheid van de koordirigenten een professionele 
achtergrond heeft. Zij hebben een opleiding als muzikant gekregen. Een derde heeft 
zelfs de opleiding koordirectie gevolgd aan één van de hogescholen in Vlaanderen. De 
professionalisering van de omkadering voor amateurkoren zet zich in dat aspect dus 
verder door. Anderzijds blijkt uit de cijfers ook dat koorbesturen die professionalisering 
niet altijd vertalen naar een professionele vergoeding voor de prestaties van de dirigent. 
31% van de respondenten zegt dat de dirigent van het koor niet wordt betaald. 20% van 
de dirigenten ontvangt een vergoeding als vrijwilliger of doet beroep op de kleine 
vergoedingsregeling. Een minderheid van de dirigenten, slechts 6%, heeft het statuut 
van zelfstandige in bijberoep. Volgens de respondenten kan Koor&Stem de 
koordirigenten ondersteunen door het aanbieden van nieuw repertoire met didactisch 
materiaal en door de organisatie van kortlopende opleidingen van koordirigenten. Ook 
vinden de respondenten het belangrijk om een opleiding stemvorming te organiseren. 
 
De meerderheid van de aangesloten koren repeteert tussen de 1,5 en 2 uur per week. 
Zelfs wanneer we uitgaan van 1,5 uur per week, dan komen we in een extrapolatie tot 
verbazingwekkende resultaten: wekelijks presteren alle dirigenten samen 1.425 uur om 
35.000 mensen samen te laten zingen, een stukje vorming mee te geven en hun passie 
voor zingen en muziek te delen.  
 
De financiering van de koorwerking steunt in hoofdzaak op lidgelden, gemeentelijke 
subsidies en inkomsten uit de organisatie van concerten. Toch valt het op dat de 
meerderheid van de aangesloten koren geen lidgelden vraagt aan de zanger. Als die 
lidgelden gevraagd worden blijven die zeer laag vergeleken met andere culturele of 
sportieve activiteiten. Het bedrag schommelt meestal tussen 25 en 60 euro per jaar. 
 
Voor veel koren is ledenwerving en verjonging in het koor een heikel punt. Het is vaak 
moeilijk om nieuwe, jonge leden te vinden en vooral aan nieuwe mannenstemmen is een 
groot gebrek. Dit punt hangt o.a. samen met een kleiner wordend aantal kerkgangers en 
het veranderende verenigingsleven. Wel zijn veel koren zich bewust van het belang hier 
niet alleen op korte, maar ook op lange termijn aan te werken. 16% van de koren 
vermeldt dat zij een planning op lange termijn hebben gemaakt, waarin het voorgaande 
belangrijke werkpunten zijn. 
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De resultaten geven een verhelderende kijk op de werking van de aangesloten koren en 
in de verwachtingen die zij stellen ten aanzien van Koor&Stem. In de volgende 
beleidsperiode zullen we samen met koorbesturen moeten onderzoeken hoe we als 
organisatie in kunnen spelen op de gestelde verwachtingen. Tegelijkertijd lijkt de impact 
van de koorwerking op onze samenleving vrij groot te zijn. Dat aspect zouden we in 
onze communicatie over het koorleven in Vlaanderen meer kunnen benadrukken.   
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3.5. Enquête onder de stakeholders 
 
Inleiding 
In voorbereiding op de beleidsplanning organiseerde Koor&Stem in het najaar van 2015 
een stakeholdersbevraging13 over de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor 
het koorleven in het algemeen en voor Koor&Stem in het bijzonder. Op vraag van het 
beleidsplanningsteam werd de bevraging doorgestuurd naar twee doelgroepen: de 
vrijwilligers die actief zijn in de provinciale afdelingen en de stakeholders van 
Koor&Stem, zijnde docenten, dirigenten, relaties in de cultuursector, relaties in de 
zorgsector, leveranciers, klanten, e.d. In totaal werden er 320 enquêteformulieren 
uitgestuurd, waarvan 100 naar vrijwilligers binnen Koor&Stem en 220 naar stakeholders 
van Koor&Stem. Met deze opsplitsing wilde het beleidsplanningsteam onderzoeken of er 
tussen de vrijwilligers en de stakeholders een merkbaar verschil in visie op de 
koorwerking bestaat.  
 
De respons op deze stakeholdersbevraging was bijzonder groot: iets meer dan de helft 
van de vrijwilligers uit de provinciale afdelingen en iets meer dan 30% van de 
stakeholders bezorgde ons een antwoord op de gestelde vragen.  
 

 Vrijwilligers Koor&Stem Stakeholders Koor&Stem 

Aantal enquêtes 100 220 
Aantal antwoorden 58 68 
in % 58 31 

 
Kansen, uitdagingen en bedreigingen voor het koorleven in Vlaanderen  
De respondenten zijn het globaal genomen eens over de kansen voor de toekomst. 
Zingen wordt gezien als een zeer waardevolle vrijetijdsbeleving en als een middel om 
mensen dichter bij elkaar te brengen. Een andere kans ligt volgens de respondenten in 
een hechtere samenwerking tussen de koorwereld en het Deeltijds Kunstonderwijs en/of 
het hoger onderwijs. Een dergelijke samenwerking wordt gezien als een belangrijk 
instrument om een kwaliteitsvolle werking op het gebied van zingen mogelijk te maken. 
Als belangrijke uitdaging voor de toekomst zien de respondenten de samenwerking 
tussen de cultuurgemeenschappen in onze maatschappij.  
 
De respondenten geven ook duidelijk aan welke factoren volgens hen een bedreiging 
vormen voor de ontwikkeling van het koorleven in Vlaanderen. De verminderde aandacht 
voor het samen zingen in het onderwijs en in het gezin staat zowel bij de vrijwilligers als 
bij de stakeholders bovenaan in de categorie ‘bedreigingen’. In dit verband wordt ook 
verwezen naar de positie van de kerk in onze maatschappij. De ontkerkelijking heeft een 
grote impact op de ontwikkeling van het Vlaamse koorleven. Daarnaast wordt gewezen 
op de geringe belangstelling van de media voor de ontwikkeling van het koorlandschap 
en op de ‘shopcultuur’ bij jongeren.  
 
Verwachtingen ten aanzien van Koor&Stem 
Gemiddeld 25% van de respondenten kan zich helemaal vinden in de werking van 
Koor&Stem zoals die vandaag bestaat. Het percentage ligt hoger bij de stakeholders 
(29%) dan bij de vrijwilligers (23%). Voor 75% van de vrijwilligers beantwoordt de 
werking van Koor&Stem gedeeltelijk aan de verwachtingen. Bij de stakeholders is dit 
66%. Een zeer beperkt deel van de respondenten kan zich niet vinden in de werking van 
Koor&Stem: 2% bij de vrijwilligers en 5% bij de stakeholders. 
 
In de enquête vroegen we ook naar hetgeen Koor&Stem nog meer zou kunnen doen, als 
de financiële en logistieke middelen beschikbaar zouden zijn. Bij zowel de vrijwilligers als 
                                            
13 Stakeholdersbevraging Koor&Stem, afgesloten op 13 oktober 2015. De volledige bevraging is beschikbaar 
via deze link. 
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de stakeholders staat investeren in de vocale en muzische vorming van kinderen en 
jongeren bovenaan op het lijstje. Bij de stakeholders komt vernieuwing en innovatie van 
het koorleven in Vlaanderen op de tweede plaats. Zij vinden het ook belangrijk dat 
Koor&Stem blijft investeren in de opleiding van dirigenten en zangers. De vrijwilligers 
zijn het hiermee grotendeels eens, maar geven toch te kennen dat Koor&Stem ook moet 
investeren in de ontmoetingskansen voor koren en zangers. De vrijwilligers hechten 
tevens minder belang aan de opleiding van dirigenten en zangers dan de stakeholders. 
De aandacht voor sociale inclusie van kansengroepen en de versterking van de 
internationale werking zijn thema’s die door de respondenten niet als prioriteit worden 
gezien.  
 
Wat kan de organisatie Koor&Stem meer doen, 
als de financiële en logistieke middelen 
beschikbaar zouden zijn? 

Vrijwilligers 
Koor&Stem 

in % 

Stakeholders 
Koor&Stem 

in % 
Investeren in de ontmoetingskansen voor koren en 
zangers 

61,54 38,33 

Investeren in de vocale en muzische vorming van 
kinderen en jongeren 

82,69 61,67 

Investeren in de vernieuwing en innovatie van het 
koorleven in Vlaanderen 

48,08 60,00 

Investeren in de opleiding van de dirigenten en 
zangers 

36,54 53,33 

 
In de bevraging stelden we ook een vraag over de manier waarop Koor&Stem 
kostenbesparend kan werken. Hierop antwoordden de respondenten dat dit volgens hen 
kan door de structuur te vereenvoudigen, door de vrijwilligerswerking te verstevigen en 
door meer aandacht te schenken aan de duurzaamheid van de werking. De vrijwilligers 
vinden de aandacht voor duurzaamheid van de werking minder belangrijk dan 
digitalisering van de werking.  
 
Sterke en zwakke punten  
De stakeholders en vrijwilligers signaleren de volgende drie sterke punten van 
Koor&Stem:  
1. de organisatie vertegenwoordigt het brede koorleven in Vlaanderen; 
2. de organisatie versterkt de artistieke kwaliteit van het koorleven in Vlaanderen; 
3. de organisatie zet in op de vocale en muzikale educatie van kinderen.  
 
De vrijwilligers zien daarnaast het scheppen van ontmoetingskansen voor koren in 
Vlaanderen als een belangrijke sterkte van Koor&Stem. Op hun beurt zien de 
stakeholders Koor&Stem ook als een promotor van de Vlaamse muziek. De vrijwilligers 
beklemtonen dit punt veel minder sterk.  
 
Over de zwakke punten van de organisatie lopen de standpunten van de stakeholders en 
de vrijwilligers nogal uit elkaar. De stakeholders zien als drie belangrijkste zwakke 
punten in de werking van Koor&Stem:  
1. de organisatie zet te veel in op de werking van basiskoren en te weinig op werking 

van concertkoren;  
2. de organisatie schenkt te weinig aandacht aan het scheppen van een professioneel 

kader voor de dirigenten; 
3. de koren herkennen zich te weinig in de communicatie van Koor&Stem. 
 
De vrijwilligers zijn het eens met dit laatste punt, maar geven voor het overige aan dat 
de organisatie volgens hen teveel in de werking van concertkoren investeert en te weinig 
in de werking van basiskoren. Daarmee verschillen zij dus van mening met de 
stakeholders. De vrijwilligers vinden ook het vrijwilligersbeleid van Koor&Stem een zwak 
punt. Het beleid is volgens hen onduidelijk en te weinig uitgewerkt.  
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Aanbevelingen 
De stakeholders en vrijwilligers gaven nog een hele reeks waardevolle aanbevelingen die 
meegenomen werden in de inhoudelijke discussies over de ontwikkeling van het 
beleidsplan 2017-2021. Een grote lijn is in die aanbevelingen niet terug te vinden, al 
springen enkele zaken toch wel in het oog: heel wat stakeholders en vrijwilligers sporen 
Koor&Stem aan om door te zetten op de ingeslagen weg. Nog meer aandacht voor de 
vocale ontwikkeling van kinderen en jongeren komt in heel wat aanbevelingen van 
stakeholders en vrijwilligers terug. Verder valt het woord waardering ook hier en daar in 
de aanbevelingen: Koor&Stem moet meer waardering laten blijken voor de werking die 
lokaal door de koorwereld wordt ontwikkeld. Het persoonlijke contact wordt gezien als 
het beste middel om die waardering te laten blijken.  
 
Besluit 
De stakeholdersbevraging was een zinvolle oefening om een betere kijk te krijgen op 
koorwerking in het algemeen en op de werking van Koor&Stem in het bijzonder. De 
analyse van de stakeholders en van de vrijwilligers is heel gelijklopend. Zowel de 
stakeholders als de vrijwilligers vragen naar kwaliteitsvolle investeringen in het 
koorleven in Vlaanderen. Zij geven hiervoor een aantal waardevolle suggesties.  
 
Samenvattend zouden we kunnen stellen:  
- Investeren in de vocale ontwikkeling van kinderen en jongeren moet prioriteit 

krijgen. 
- De aandacht voor ontmoetingen tussen de koren onderling blijft een heel belangrijk 

aandachtspunt voor de toekomstige werking.  
- De opleiding van dirigenten en zangers is noodzakelijk om die werking op een 

kwaliteitsvolle manier uit te bouwen. 
- Vernieuwing en innovatie zijn middelen om die toekomstgerichte werking op een 

succesvolle manier vorm te geven.  
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3.6. Onderzoek naar schoolkoren in Vlaanderen  
 
In het voorjaar van 2016 voerde Sarah Van Laere een onderzoek naar schoolkoren in 
Vlaanderen. Dit onderzoek 14maakte deel uit van haar opleiding ‘Cultuurmanagement’ 
aan de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek behandelde de vraag wat de kritische 
succesfactoren zijn voor schoolkoren in het gewone lager onderwijs in Vlaanderen. Welke 
elementen dragen bij tot het ontstaan of een succesvolle werking van een schoolkoor? 
 
In de eerste fase werd een enquête uitgestuurd naar alle basisscholen in Vlaanderen met 
de vraag of zij over een schoolkoor beschikken, alleen bij speciale gelegenheden een 
koor samenstellen of gewoon graag samen zingen op de speelplaats. 78 basisscholen 
lieten weten dat ze een schoolkoor hebben dat wekelijks repeteert en 35 andere scholen 
meldden dat ze voor bijzondere gebeurtenissen een schoolkoor opstellen. In de 
daaropvolgende fase van het onderzoek werden persoonlijke interviews afgenomen en 
werden er twee focusgroepbijeenkomsten georganiseerd met dirigenten van schoolkoren 
en andere betrokkenen bij muziek op de lagere school. 
 
Na een grondige analyse van beide fases, kwam de onderzoekster tot de conclusie dat 
voor het oprichten en onderhouden van een succesvol schoolkoor het initiatief en 
engagement van een individuele leerkracht de allesbepalende factor is, naast zijn 
capaciteit om te zorgen voor een goede werk- en groepssfeer waardoor de zangers 
gemotiveerd blijven en waarbij ze zich gewaardeerd voelen. Daarnaast beschikt de 
leerkracht of schoolkoordirigent bij voorkeur over een aantal muzikale en vocale 
basiscompetenties, die echter niet zo evident zijn omdat het aanbod van zang in de 
lerarenopleidingen niet meer zo uitgebreid is. Dergelijke competenties zorgen er tevens 
voor dat een toonmoment van het schoolkoor kan slagen voor zowel zangers als publiek. 
 
Naast competenties van de leerkracht of schoolkoordirigent werd geconstateerd dat de 
schooldirectie en de collega’s van de dirigent extra stimulansen kunnen geven aan het 
schoolkoor. Dat kan bijv. door de mogelijkheid te bieden om een koorrepetitie tijdens de 
middagpauze te laten doorgaan, een geschikte ruimte ter beschikking te stellen, 
toonmomenten te organiseren of de schoolkoordirigent opleidingen te laten volgen. Dit 
geeft ook een groter draagvlak aan het schoolkoor. Ten slotte is financiële steun 
belangrijk, bijv. om kwaliteitsvol (lied)materiaal te kunnen kopen of te investeren in 
muzikale begeleiding. 
 
Op basis van deze bevindingen vroeg Sarah Van Laere zich af in welke mate Koor&Stem 
in kan spelen op de behoeften en wensen van bestaande schoolkoren of ervoor kan 
zorgen dat in meer basisscholen een schoolkoor kan worden opgericht. Het is sowieso 
geen taak van Koor&Stem om koren op te richten, maar wel om deze te ondersteunen 
en hun werking te faciliteren. Dat zou ook voor schoolkoren gedaan kunnen worden. Als 
amateurkunstenorganisatie in de sociaal-culturele sector is Koor&Stem echter geen grote 
partij in de onderwijssector. Het lijkt eerder aangewezen dat Koor&Stem partners en 
samenwerkingsverbanden zoekt met actoren uit het onderwijs zelf, zoals de steden en 
gemeenten als inrichtende machten of koepelorganisaties zoals het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 
 
De faciliterende en ondersteunende rol van de organisatie kan op verschillende manieren 
inhoud krijgen. Ook nu al heeft Koor&Stem een divers aanbod om het zingen in het 
basisonderwijs te stimuleren. Naast het aanleveren van lied- en lesmateriaal organiseert 
Koor&Stem schoolzangdagen, cursussen en opleidingen. Dit aanbod en deze 
dienstverlening voor het basisonderwijs zou gebundeld kunnen worden om er één 
overzichtelijk totaalpakket van te maken dat beter toegankelijk is voor leerkrachten en 
                                            
14	Kritische succesfactoren voor het ontstaan en de werking van schoolkoren in het basisonderwijs in 
Vlaanderen’. Masterscriptie Sarah Van Laere, Universiteit van Antwerpen. Juni 2016. De volledige 
onderzoeksresultaten zijn beschikbaar via deze link. De samenvatting is beschikbaar via deze link. 
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scholen die niet vertrouwd zijn met de werking van Koor&Stem. Daarbij wordt wel 
aangeraden dat Koor&Stem duidelijke doelen stelt die in de volgende beleidsperiodes 
gehaald kunnen worden en objectief kunnen worden geëvalueerd, zodat in functie van 
de resultaten beslist kan worden of het productenpakket aangepast dient te worden. 
Reeds nu blijkt dat het niveau van recent liedmateriaal dat Koor&Stem aanbiedt voor 
sommige leerkrachten te hoog is en dus niet bij schoolkoren belandt.  
 
Daarnaast raadt Sarah Van Laere Koor&Stem aan om meer in te zetten op de inhoud van 
de dienstverlening en de kwaliteit van de relaties met een nieuwe doelgroep die 
Koor&Stem nog niet kent. Ook hierbij zou Koor&Stem partners uit het onderwijsveld 
kunnen betrekken. Uiteraard dient Koor&Stem daarnaast haar bestaande contacten in de 
onderwijswereld goed op te volgen en te onderhouden. Rechtstreekse betrokkenheid met 
het werkveld kan de wederzijdse bekendheid tussen Koor&Stem enerzijds en de 
betrokken schoolkoren anderzijds vergroten en is nodig voor een betere en dynamische 
kruisbestuiving. 
 
In het onderzoek worden twee soorten klanten gesignaleerd, ieder met eigen behoeften. 
De eerste groep klanten zijn personen die werkzaam zijn in het lager onderwijs en die 
een schoolkoor hebben of een zangcultuur op school willen stimuleren. Zij zijn meestal 
nog niet goed op de hoogte van de werking en het aanbod van Koor&Stem voor de 
basisschool en zouden gebaat zijn bij een concrete oplossing van Koor&Stem voor één 
concrete problematiek of behoefte, bijvoorbeeld taalontwikkeling. Koor&Stem zou in dit 
concrete voorbeeld haar ‘zangprogramma’ kunnen aanbieden aan basisscholen ter 
versterking van het talenbeleid van die basisschool.  
 
De tweede groep klanten zijn toekomstige en jonge leerkrachten en hun docenten in de 
lerarenopleiding lager onderwijs. Vanuit het idee dat beginnende leerkrachten 
gemakkelijk teruggrijpen naar alle materiaal dat ze tijdens hun studie verzamelden, lijkt 
het interessant hen tijdens die studie reeds te benaderen en hen in contact te brengen 
met nieuw lesmateriaal van Koor&Stem. Recentelijk zijn reeds veel contacten met 
hogescholen gelegd, die verder kunnen worden uitgebouwd. 
 
Uit de persoonlijke interviews en gesprekken bleek dat schoolkoren weinig buiten 
schoolverband aantreden en dat weinig leerkrachten / dirigenten al stappen hadden 
ondernomen om collega’s van andere scholen in dezelfde positie te leren kennen. Hierin 
kan Koor&Stem een bijdrage leveren door bijeenkomsten te organiseren van beginnende 
schoolkoren of ontmoetingen tussen schoolkoren uit eenzelfde provincie, al dan niet 
binnen een festivalconcept. Daarnaast kan een soort platform (live of via de website) of 
toegang tot een netwerk aangeboden worden waarbinnen leerkrachten / dirigenten 
elkaar kunnen vinden, contact met elkaar kunnen leggen en informatie en kennis kunnen 
delen. Dit platform kan een laagdrempelig medium zijn om als organisator van een 
schoolkoor verbondenheid te voelen met andere koren, oplossingen te vinden voor eigen 
problemen of oplossingen aan te reiken aan anderen. Via dit medium kan Koor&Stem de 
polsslag voelen van wat leeft in die koren en daarop gericht inspelen. 
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3.7. Europees onderzoek: A voice for vocal training!  
 
Hoe kunnen koren, koororganisaties en lagere scholen de handen in elkaar slaan om van 
elke school een zingende school te maken? Deze vraag stond aan de basis van het 
project ‘A voice for vocal training!’ van Koor&Stem. Het project was onderdeel van het 
Europese samenwerkingsproject VOICE – Vision On Innovation for Choral music in 
Europe (www.thevoiceproject.eu), dat van 2012-2015 duurde.  
 
De eerste stap in het project was het maken van een inventarisatie van Europese 
initiatieven die recent werden ontwikkeld om kinderen op lagere scholen en 
(toekomstige) leerkrachten te doen zingen en die beantwoorden aan de volgende 
criteria: aantrekkelijk, inspirerend, kwalitatief, breed muzikaal, innovatief en 
internationaal inspirerend. Er werd hiervoor een enquête gestuurd naar ca. 200 experts 
uit de Europese koorwereld en onderwijswereld. 65 experts uit 21 verschillende landen 
(34%) vulden de enquête in. Op basis van deze enquête, die werd aangevuld met 
gesprekken met experts op het gebied van zingen met kinderen en een beperkt 
literatuuronderzoek, vonden we in totaal 113 initiatieven uit heel Europa die zich 
focussen op zingen met kinderen op de lagere school, leraren en studenten 
lerarenopleiding.  
 
Van deze 113 projecten selecteerde Koor&Stem 30 goede praktijkvoorbeelden15, die in 
vijf algemene concepten voor zingen met kinderen werden ingedeeld:   
  
1. Leer het de leraar  
Leerkrachten op de lagere school ondervinden vaak dat zij meer kennis nodig hebben 
van stemvorming, liedrepertoire, zangtechniek en didactiek. De voorbeelden die we 
hebben gevonden laten een zeer groot palet aan methodes en benaderingen zien. Er is 
eveneens vaak sprake van een nauwe samenwerking met professionele muziek- of 
zangleraren.  
 
2. Motiveer de toekomstige leraar  
Tijdens de lerarenopleiding krijgen studenten van hun docenten muziek een gedegen 
basis voor de ontwikkeling van hun artistieke, muzische en vocale vaardigheden. 
Daarnaast worden er andere activiteiten opgezet die studenten stimuleren om met 
kinderen of onder elkaar te zingen: bijv. zingen in een studentenkoor als onderdeel van 
de opleiding of een samenwerkingsverband met universiteiten, muziekscholen en 
professionele koren waarbij studenten de kans krijgen hun zangvaardigheden te 
ontwikkelen.  
 
3. Gebruik een digitale omgeving  
Een digitale leeromgeving is vaak gekoppeld aan cursussen en opleidingen voor leraren. 
Een dergelijke leeromgeving maakt zingen voor iedereen toegankelijk en biedt 
bovendien de flexibiliteit om snel en accuraat in te spelen op de specifieke behoeften van 
kansengroepen. Het opzetten van een digitale omgeving voor zingen met kinderen vergt 
echter zware investeringen en is daarom niet voor iedereen weggelegd.  
 
4. Maak van de school een zingende school  
Schoolkoren zijn misschien wel een van de beste instrumenten om een waardevolle 
vocale werking binnen de school uit te bouwen. We zien dat een aantal projecten zingen 
benadert vanuit een geheel nieuw perspectief, waardoor ‘zingende scholen’ ontstaan. In 
deze scholen is zingen volledig in het dagelijkse schoolleven geïntegreerd. Activiteiten 
die hieronder vallen zijn bijv. het componeren en opnemen van eigengemaakte liedjes, 
het organiseren van kleinere en grotere zangevenementen op school en het investeren in 
kwaliteitslabels voor zingen.  
 
                                            
15 Onderzoeksrapport ‘A voice for vocal training!’ Koor&Stem, 2013. Te downloaden via deze link. 
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5. Werk samen en maak mensen bewust  
Samenwerkingsverbanden tussen scholen en professionele partners, zoals orkesten, 
culturele centra of muziekscholen, kennen vandaag de dag veel succes. Dergelijke 
samenwerkingsverbanden hebben meestal een groot publieksbereik en creëren op die 
manier een zeer groot draagvlak voor zingen. Bovendien zorgen zij er ook voor dat 
kinderen kansen krijgen om in contact te komen met verschillende culturele actoren in 
hun gemeenschap.  
 
De praktijkvoorbeelden lieten zien dat zingen beantwoordt aan zeer uiteenlopende 
doelstellingen: kinderen krijgen stemvorming en tegelijkertijd een brede muzikale en 
culturele vorming. Ze kunnen hun taalvaardigheid verbeteren en ze worden zich niet 
alleen meer bewust van hun eigen culturele achtergrond maar ook van andere culturen. 
Via het zingen kunnen zij zich ook gemakkelijker integreren in het schoolleven. Het is 
duidelijk dat zingen een enorme toegevoegde waarde heeft voor leerlingen, leraren en 
scholen en daardoor voor de maatschappij als geheel. Zingen is heel belangrijk, niet 
alleen voor kinderen op lagere scholen, maar ook voor kleuterscholen en middelbare 
scholen. Alle kinderen en jongeren zouden de kans moeten krijgen om te zingen en 
samen te zingen.  
 
Goede praktijkvoorbeelden van zingen op school zijn wel grotendeels afhankelijk van 
interne en externe stimulansen. Interne stimulansen voor zingen op school zijn 
bijvoorbeeld goede didactische methodes en middelen, een juiste mix van praktijk- en 
theorieonderwijs voor leraren, het creëren van een inspirerende schoolomgeving  en de 
integratie van zangprojecten in het lesprogramma van de toekomstige leerkrachten. Tot 
de externe stimulansen behoren: het geven van goede en kwaliteitsvolle ondersteuning 
door specialisten en externe organisaties, de ontwikkeling van nauwe 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren in de lokale of regionale 
gemeenschap en de ondersteuning van initiatieven door de overheid.  
 
Geen enkel initiatief kan echter tot bloei komen zonder gemotiveerde mensen die bereid 
zijn om zingen op een nieuwe manier te benaderen. Ook is een actieve betrokkenheid 
van verschillende partijen nodig. Uit de voorbeelden blijkt dat een brede waaier van 
organisaties zich engageert om het zingen een prominente plaats te geven op school: 
naast de koorwereld, zijn dat bijv. kunsteducatieve organisaties, onderwijsinstellingen 
(op alle niveaus), uitgeverijen, departementen van onderwijs en cultuur, muziekscholen, 
stichtingen, koepelorganisaties, artiesten, culturele centra en professionele orkesten.  
 
Uit onze gesprekken met nationale en internationale experts op het gebied van onderwijs 
en zingen bleek dat er veel belangstelling bestaat om goede praktijkvoorbeelden van 
stemvorming en zingen met kinderen op school met elkaar te delen. Het gebruiken van 
bestaande netwerken en het opzetten van nieuwe netwerken was daarom een logische 
volgende stap. Dit deden wij o.a. via het netwerk van het Europese 
samenwerkingsproject VOICE worden gebruikt en het Singing Cities netwerk. Uiteraard 
kan ook de koorwereld zelf een waardevolle bijdrage leveren tot het zingen met kinderen 
in het onderwijs door haar expertise op het gebied van didactiek en repertoire ter 
beschikking te stellen. Met een Europees netwerk van 2,5 miljoen zangers kan de 
koorwereld optreden als ambassadeur en een breed maatschappelijke draagvlak voor 
het zingen met kinderen creëren. In de internationale inspiratiegids ‘Zingen is van 
iedereen!’ 16werd een aantal voorstellen in die richting gedaan. Ook het educatieve 
project ‘Doewap’ van Koor&Stem bouwt verder op deze inzichten.  
 
Het VOICE project werd door het Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de 
Europese Commissie erkend als 'succesverhaal': een Europees project dat gekenmerkt 
wordt door zijn impact, zijn bijdrage aan beleidsvorming, innovatieve resultaten en/of 
creatieve aanpak en dat daardoor een bron van inspiratie voor anderen kan zijn.   
                                            
16 De inspiratiegids is te downloaden via deze link. 
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3.8. Europees onderzoek: ‘Singing Europe’  
 
Het is duidelijk dat zingen in een koor een vrijetijdsbesteding is die opnieuw in de lift zit. 
We vinden het bijzonder fijn om die passie met zoveel mogelijk mensen te delen, al is 
het vertalen van die passie in harde cijfers minder evident. Op de vraag hoeveel mensen 
er in Europa in koren zingen bestond tot voor kort niet echt een pasklaar antwoord. De 
schatting van 20 miljoen zangers werd meestal gebruikt om toch een antwoord te 
kunnen gegeven op deze vraag. De European Choral Association - Europa Cantat heeft 
binnen het kader van het VOICE project een studie gedaan naar die veel gestelde vraag. 
De resultaten zijn indrukwekkend te noemen.17 
  
Uit de studie blijkt dat 4,5% van de Europese bevolking zingt in één of meerdere koren. 
Als we dit naar concrete cijfers vertalen, dan blijken er in de Europese gemeenschap 
22,5 miljoen zangers actief te zijn. 
Neem je het hele Europese 
continent, inclusief Rusland, dan 
spreken we over 37 miljoen 
zangers.  
 
De studie maakte ook een 
berekening van het aantal koren 
dat in Europa actief is. Op basis 
van 4.100 respondenten 
berekenden de onderzoekers dat 
een koor in Europa gemiddeld 36 
leden telt. 
Als je dit gemiddelde deelt door het 
aantal zangers dat in Europa actief 
is, kom je voor de Europese Unie 
tot 625.000 koren of ensembles en 
voor het Europese continent tot 
één miljoen koren of ensembles. 
Deze indrukwekkende cijfers 
bevestigen zwart op wit dat zingen 
in een koor een zeer grote 
maatschappelijke en culturele 
impact heeft op de samenleving.18 
 
Het rapport gaat ook dieper in op een aantal aspecten van koorzang in Europa. We 
beschrijven er enkele die belangrijk zijn voor de uitwerking van de beleidsplanning van 
Koor&Stem. 
 
Uit de informatie die vandaag beschikbaar is blijkt dat de koorwereld vervrouwelijkt en 
dat kinderen en jongeren (tussen 14 en 24 jaar) bijzonder actief zijn in de koorwereld. 
Met 4,5% zangers in die leeftijdsgroep liggen zij net iets boven het aandeel dat zij 
vertegenwoordigen in de Europese bevolking.19  In de leeftijdsgroep van 25 tot 39 jaar 
zien we een sterke terugval die nadien in de leeftijdsgroep van 40 tot 65 jaar opnieuw 
aangroeit.20 Deze tendens zien we ook terugkomen in de cijfers van de online 
bevraging.21 
 

                                            
17 Singing Europe, Report of the European Choral Association - Europa Cantat. Het rapport is beschikbaar via 
http://www.singingeurope.org/ 
18 Idem, p. 22 
19 Idem, p. 34 
20 Idem, p. 36 
21 Idem, p. 53 
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Het onderzoek wijst verder uit dat er ook een relatie bestaat tussen het onderwijsniveau 
en het zingen in koor. Uit de resultaten kunnen we afleiden dat mensen met een hoger 
onderwijsniveau sterk vertegenwoordigd zijn in de koorwereld.22 
 
Het rapport wijst ook nauwgezet op het verband tussen de aanwezigheid van een 
zangcultuur in het onderwijs en de ontwikkeling van een dynamische koorcultuur. Als er 
een sterke zangcultuur of koorcultuur aanwezig is in het onderwijs, heeft die zonder 
meer een sterke invloed op de ontplooiingskansen van de koorwereld buiten de context 
van het onderwijs.23 
 

 
 
Gevraagd naar de vorm van het koor waarin de zangers actief zijn, zegt 65% van de 
respondenten actief te zijn in een koor, 12% in een kamerkoor, 8% in een a capella 
groep en 13% in een vocaal ensemble. 3% van de respondenten zegt tot geen van de 
categorieën te behoren.24 
 
Het onderzoek schonk ook aandacht aan de motivatie van zangers: wat is de motivatie 
om samen te zingen? De belangrijkste drijfveer voor zangers is het organiseren van 
concerten. De meeste zangers geven aan dat hun koor in deze doelstelling slaagt. 
Slechts een kleine minderheid geeft aan dat dit doel slechts gedeeltelijk of helemaal niet 
wordt bereikt. Net daaronder vinden we een aantal belangrijke sociale aspecten die 
mensen motiveren om in koor te zingen: het helpt om te ontspannen, het komt de 
algemene gezondheid ten goede en het versterkt het sociale netwerk van de zangers.  
Het is hierbij opvallend dat meer dan 10% van de respondenten aangeeft dat koorzang 
bijdraagt tot de integratie van mensen met een beperking. Een meerderheid van hen 
zegt dat ze dit integratiedoel niet of slechts gedeeltelijk kunnen bereiken. De cijfers 
geven aan dat de koorwereld ondersteuning nodig heeft die een succesvolle integratie 
van mensen met een beperking in de koorwereld mogelijk maakt.  
 
 
 
 

                                            
22 Idem, p.43 
23 Idem, p. 45-46 
24 Idem, p. 57 
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Een beperkt aantal respondenten ziet het als een uitdaging om te evolueren van een 
koor op amateurniveau naar een koor op een professioneel niveau. Slechts een kleine 
minderheid bereikt dit niveau.25 Blijkbaar is dus de doorstroming van het amateurniveau 
naar het professionele niveau op zich geen belangrijke doelstelling.  
 
De studie onderzocht ook de samenwerking tussen professionals en amateurkoren. De 
zangers zelf worden zelden of nooit betaald voor hun prestaties. 88% van de koren 
werkt met een professioneel geschoolde dirigent. De inbreng van instrumentalisten in de 
koorwereld is heel wat kleiner: slechts 16% werkt altijd samen met professionele 
muzikanten. Toch doet nog 71,3% van de koren regelmatig beroep op de ondersteuning 
van professionele muzikanten. 34,7% van de koren doet nooit beroep op een vocal 
coach. 
 
Het merendeel van koren betaalt de dirigenten voor de repetities en voor de concerten 
(respectievelijk 58% en 42%). Het aandeel van dirigenten die als vrijwilliger onbezoldigd 
het koor dirigeert blijft groot: 34% voor repetities en maar liefst 41% voor concerten.26 
 
 
 
 
 

                                            
25 Idem, p. 58 
26 Idem, p. 59 
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Kijken we naar het budget dat koren ter beschikking hebben om hun artistieke en 
organisatorische werking te ontwikkelen dan valt het onmiddellijk op dat België, samen 
met Slovenië, onderaan de ladder staat. De budgetten van de koren in landen zoals 
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Noorwegen liggen aanzienlijk hoger. Hoewel de 
cijfer slechts indicatief zijn, kunnen we er toch van uitgaan dat de verhoudingen correct 
zijn.27 
 
Over het gebruik van partituren in de koorwereld vermeldt het rapport dat al 12,5% van 
de koren regelmatig gebruik maakt van digitale partituren op tablet. Dit cijfer ligt hoger 
dan de perceptie die hierover bestaat.28 
 
De resultaten van het onderzoek ‘Singing Europe’ bevestigen in grote lijnen de 
resultaten van het onderzoek ‘Amateurkunsten in Beeld’ gebracht dat in 2009 werd 
uitgevoerd door de VUB en de UG.29 Er zijn ook heel wat parallellen te vinden tussen het 
ledenonderzoek van 2009 en het rapport ‘Singing Europe’.30 
 
 
  

                                            
27 Idem, p. 61 
28 Idem, p. 62 
29 J. Lievens, M. Elchardus, e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Uitgave Forum voor Amateurkunsten, 
2009.  
30 J. Lievens, M. Elchardus, e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht. Ledenonderzoek Koor&Stem, Uitgave 
Forum voor Amateurkunsten, 2009.  
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3.9. De Stem van ons Geheugen: een nieuw lerend netwerk  
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt het aantal personen met 
dementie wereldwijd geschat op 36 miljoen. Momenteel bestaat er geen afdoende 
remedie tegen deze aandoening. In 2050 verwacht de WHO een stijging tot wereldwijd 
115 miljoen personen die getroffen worden door de aandoening. De zorg en 
ondersteuning voor personen met dementie is een grote uitdaging voor de getroffen 
families en mantelzorgers, de zorgverleners en gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. 
 
Vlaanderen telt vandaag zo’n 122.000 personen met dementie, waarvan ongeveer 70% 
thuis woont, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Het aantal 
personen met dementie zal tegen 2030 stijgen met een kwart (25%). Het is een 
opdracht van alle overheden, zorgverstrekkers en zeker ook voor onze samenleving om 
personen met dementie hun volwaardige plaats in de samenleving te doen behouden en 
samen in de nodige zorg- en ondersteuning te voorzien.31 
 
Koor&Stem heeft in de voorbije beleidsperiode haar inclusiebeleid in hoofdzaak gericht 
op het zingen met mensen met dementie. Met het project ‘De Stem van ons Geheugen’ 
(www.destemvanonsgeheugen.be) gaf Koor&Stem invulling aan concrete vragen over 
het samen zingen in relatie tot mensen met dementie. ‘De Stem van ons Geheugen’ 
draagt vandaag samen zingen uit als nieuwe vorm van communicatie met mensen met 
dementie. Het is duidelijk dat Koor&Stem de introductie van een zangcultuur in de zorg 
niet alleen kan waarmaken. Daarom gaan we op zoek naar kennis en expertise uit de 
zorg en het onderwijs om dit op een succesvolle manier te kunnen realiseren.  
 
Koor&Stem richt, samen met de partners uit het project (Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen, WZC Den Olm en VSPW Mol), een nieuw ‘lerend netwerk’ op. In de 
visietekst voor dit netwerk wordt het als volgt omschreven: 
  
‘Het lerend netwerk is een constructieve samenwerking tussen partners uit de zorg-, 
cultuur- en onderwijssector, die via opleiding en vorming, coaching en onderzoek hun 
kennis en expertise op het gebied van samen zingen met mensen met dementie 
versterken en verspreiden zodat het samen zingen in relatie tot mensen met dementie 
vanzelfsprekend wordt.’ 
  
Het lerend netwerk richt zich op de woon- en zorgcentra, de thuiszorg en alle 
zorgverstrekkers (directies, zorgkundigen, animatoren, ergotherapeuten, 
muziektherapeuten), mantelzorgers, koren, opleidings- en/of onderzoeksinstellingen en 
beleidsmakers. 
 
Het lerend netwerk zet in op de volgende vijf domeinen: 
  
- Via netwerking wil het lerend netwerk partners uit de zorg-, cultuur- en 
onderwijssector in contact brengen met elkaar zodat ze ervaring, kennis en expertise 
kunnen delen om kwaliteitsvol te kunnen zingen met mensen met dementie, bijv. 
uitwisseling tussen contactkoren (microniveau), uitwisseling tussen contactkoren en 
Deeltijds Kunstonderwijs en koren (mesoniveau) of uitwisseling tussen de cultuur-, zorg- 
en onderwijssector (macroniveau).  
- Via opleiding en vorming speelt het lerend netwerk in op de nieuwe methodieken 
inzake zingen en dementie in de verschillende sectoren. Het netwerk zal vorming en 
opleiding aanbieden voor zorgverleners uit de residentiële -, thuis- en mantelzorgsector. 
Daarnaast wil het lerend netwerk in het reguliere onderwijs (secundair, hoger en 
universitair onderwijs) workshops en vormingen aanbieden zodat iedereen die in 
aanraking komt met personen met dementie, het project en het effect van zingen met 
                                            
31 Samen verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen, 
2016-2019, p. 3. Zie deze link. 
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mensen met dementie kent. Tenslotte wil het lerend netwerk inzetten op een langdurig 
vervolgtraject waarbij mensen uit het werkveld en studenten een gedegen modulaire 
opleiding op het gebied van zingen in relatie tot mensen met dementie kunnen volgen.   
- Via coaching en aanbieden van liedmateriaal wil het lerend netwerk woon-en 
zorgcentra, thuiszorg en mantelzorg gericht ondersteunen bij het opzetten en begeleiden 
van een contactkoor. Dit gebeurt via individuele coaching, waarbij er op maat gewerkt 
wordt. Daarnaast brengt het project cd’s en partituren uit met aangepast repertoire voor 
de contactkoren en mensen met dementie. 
- Het lerend netwerk wil inzetten op wetenschappelijk, internationaal onderzoek ter 
ondersteuning, verdieping en bevordering van de methodiek van het zingen met 
personen met dementie. Hiervoor gaat het lerend netwerk op zoek naar partners in de 
academische wereld en in het bedrijfsleven. 
- Aansluitend op de vorige punten draagt het lerend netwerk bij tot het 
sensibilisering en positief communiceren omtrent dementie en zingen in relatie tot 
mensen met dementie. 

 
‘De Stem van ons Geheugen’ zorgt via het aanbod van het lerend netwerk voor een 
meerwaarde van de zorg- en levenskwaliteit voor mensen met dementie. Het 
samenbrengen van de kennis en expertise uit de zorg-, cultuur- en onderwijssector zal in 
eerste instantie leiden tot meer contactkoren. Mensen met dementie zullen zich beter 
voelen na het samen zingen. Hierdoor kan het gebruik van medicatie (bijv. 
antidepressiva) bij mensen met dementie teruggeschroefd worden.  
 
Het lerend netwerk leidt ook tot meer betrokkenheid en vermaatschappelijking van 
mensen met dementie die (nog) thuis wonen. Deze doelgroep wordt momenteel te 
weinig aangesproken en zal via meer contactkoren (o.a. in de thuiszorg) meer en beter  
participeren aan de samenleving. 
 
Ten derde zorgt het lerend netwerk voor een betere samenwerking tussen contactkoren 
en andere koren of muziekgroepen. Zij kunnen hun kennis en ervaring doorgeven aan 
elkaar waardoor er meer betrokkenheid en een betere kwaliteit van het samen zingen 
ontstaat. 
 
Tenslotte zal het project ook een meerwaarde bieden aan de zorgverleners. 
Mantelzorgers vinden contact en steun bij elkaar door meer contactkoren. Door het 
pilootproject in WZC Den Olm voor zingen met mensen met dementie in de individuele 
zorgrelatie, zullen ook professionele zorgverleners meer welzijn op het werk (bijv. 
minder absenteïsme) ervaren waardoor opnieuw de zorgkwaliteit verbetert. Dit laatste 
gegeven zal in een later stadium worden onderzocht. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Onderzoek (VLAIO) stelt op basis van het 
business plan 2016 middelen ter beschikking om dit lerend netwerk te helpen oprichten. 
Dit stelt Koor&Stem in staat om belangrijke stappen te zetten in de ontwikkeling van ‘De 
Stem van ons Geheugen’. De financiering door VLAIO loopt tot december 2017.  
 
De partners vinden het tenslotte bijzonder verheugend dat het project in het 
Dementieplan Vlaanderen als een goed praktijkvoorbeeld wordt omschreven: ‘We 
ondersteunen initiatieven die een genuanceerd beeld over dementie weerspiegelen. 
Voorbeelden zijn het sociaal-artistieke initiatief ‘De Alzheimer Code’ en ‘De Stem van ons 
Geheugen’ (contactkoren dementie). Beide initiatieven situeren we binnen de 
vermaatschappelijking van zorg en in de expertise-opbouw over de sectoren 
gezondheidszorg en cultuur heen. Dit wordt ook opgenomen in het kader van de 
afgesloten intentieverklaring tot samenwerking tussen het cultuur- en welzijnsbeleid.’32 
  

                                            
32 Samen verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen, 
2016-2019, p. 10 
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3.10. Visitatieverslag  
 
Op 20 mei 2015 bracht de Vlaamse overheid een bezoek aan Koor&Stem voor een 
visitatie. Het verslag van deze visitatie bevat een reeks aanbevelingen voor de 
uitwerking van het volgende beleidsplan. De visitatiecommissie, samengesteld uit Bart 
Van Put (departement CJSM), Machteld De Smedt (departement CJSM), Koen Allary 
(extern deskundige organisatiebeheer en -ontwikkeling) en Thomas De Baets (extern 
deskundige muziekpedagogie) had als doel ‘een externe blik te werpen op de werking en 
het beleid van Koor&Stem, om zo handvatten aan te reiken die de ontwikkeling van de 
organisatie kunnen versterken’.33  
 
Met betrekking tot de structuren van Koor&Stem geeft de visitatiecommissie de 
aanbeveling om werk te maken van verjonging van de bestuursorganen van Koor&Stem, 
waarbij er evenwicht dient gevonden te worden tussen de bestuursleden die zich al jaren 
inzetten voor de organisatie en bestuursleden die zich vooral aan de organisatie binden 
vanwege de band met de inhoudelijke werking.34 Koor&Stem heeft ondertussen reeds 
enkele stappen gezet in de uitwerking van die aanbeveling. De Raad van Bestuur van 
Koor&Stem werd opnieuw samengesteld met jongere bestuursleden. Tegelijkertijd werd 
een Muziekcommissie opgericht. Ook bij de samenstelling van die commissie werd 
rekening gehouden met de aanbeveling van de visitatiecommissie. De Raad van Bestuur 
is ervan overtuigd dat deze verjonging in de komende jaren ook in de besturen van de 
provinciale afdelingen van Koor&Stem doorgezet zal worden.  
 
De commissie suggereert om een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen 
de Waalse-Brusselse koororganisatie A Cœur Joie en Koor&Stem. Op die manier kan ook 
het Brusselse koorleven in beeld worden gebracht en kunnen er acties worden 
ontwikkeld om dit werkveld te versterken.35 In november 2015 werden de eerste 
stappen ondernomen om een structurele samenwerking op gang te brengen tussen A 
Cœur Joie, Koor&Stem en Musikverband Födekam Ostbelgien en kregen inmiddels al 
enkele gemeenschappelijke initiatieven vorm.  
 
De commissie is bijzonder positief over het vrijwilligersbeleid van Koor&Stem en 
suggereert om de implementatie van dit vrijwilligersbeleid op te nemen als een 
strategische doelstelling in het volgende beleidsplan.36 
 
Koor&Stem heeft volgens de visitatiecommissie onvoldoende meet- of 
monitoringsystemen om het bereikte doelpubliek in kaart te brengen en beter in te 
spelen op de noden van de doelgroepen en op de evoluties die zich binnen die 
doelgroepen voordoen. De commissie suggereert om hieraan te werken in de volgende 
beleidsperiode.37 
 
De visitatiecommissie merkt op dat de werking van Koor&Stem zeer waardevol is maar 
dat het algemene kader waarin de acties tot stand komen iets te vaag blijft. De 
commissie vraagt aan Koor&Stem om een lange termijnvisie te ontwikkelen met SMART 
geformuleerde acties en meetbare indicatoren. Het is volgens de commissie ook 
noodzakelijk om de verwachtingen op het gebied van de kwaliteitszorg te verduidelijken 
zodat deze als een leidraad kunnen dienen voor het bestuur en het personeel van 
Koor&Stem. 38 
 

                                            
33 Verslag van de visitatie van Koor&Stem door de Vlaamse overheid op 20 mei 2015, p. 1 Voor de volledige 
tekst zie deze link. 
34 Idem, p. 2 
35 Idem, p. 3-4 
36 Idem, p. 5 
37 Idem, p. 6 
38 Idem, p. 7 
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Zowel de intergenerationele werking als de diversiteitswerking van Koor&Stem werden in 
het huidige beleidsplan van de organisatie projectmatig ingevuld. De visitatiecommissie 
beveelt aan om voor beide thema’s algemene strategische richtlijnen uit te zetten met 
het oog op een efficiënte verankering ervan in de reguliere werking van Koor&Stem.39 
 
De visitatiecommissie was bijzonder positief over de internationale werking van 
Koor&Stem: ‘Koor&Stem heeft een sterke positie in het Europese en wereldwijde 
netwerk van koororganisaties, en slaagt er zelfs in op bepaalde vlakken het voortouw te 
nemen.’40 
 
De visitatiecommissie formuleerde de volgende conclusies en aanbevelingen:  
 
‘Een vaststelling die de visitatiecommissie meteen kon maken, is dat Koor&Stem een 
zeer professionele organisatie is, aangedreven door gedreven en competent personeel. 
Koor&Stem heeft duidelijk een groot hart voor de Vlaamse koorwereld en vocale muziek, 
en kan terugvallen op een grote achterban, gedreven professionals (zowel binnen als 
buiten de organisatie) en een betrokken bestuursploeg. 
Bij Koor&Stem heerst er een klimaat van vertrouwen en overleg, wat een grote 
meerwaarde is voor de professionele uitstraling van de organisatie naar buiten toe. Ook 
de provinciale geledingen en bestuursorganen zijn meer dan zomaar overlegorganen; 
getuige hiervan de vele activiteiten en projecten die vanuit de provincies gerealiseerd 
worden. Over het algemeen kan de visitatiecommissie ook zeggen dat de uitvoering en 
kwaliteit van de projecten van Koor&Stem over de gehele werking uitstekend genoemd 
kan worden. 
Toch staat het provinciale niveau van Koor&Stem onder druk. De interne 
staatshervorming zet de financiering op de helling, en op organisatorisch vlak is het 
moeilijk om verjonging en vernieuwing in bestuursorganen op gang te krijgen (ook op 
nationaal vlak). Een grondige denkoefening over de toekomstige rol en functie van de 
provincies is op middellange termijn een noodzaak. De visitatiecommissie stipt nog meer 
zaken aan die binnen de werking van Koor&Stem op lange termijn bekeken moeten 
worden: de communicatie, het doelgroepen- en participatiebeleid, kwaliteitszorg en de 
kijk op interculturaliteit. 
Hoewel men bij Koor&Stem overduidelijk beschikt over zeer sterk 
projectmanagementtalent, is het denken op beleidsmatig niveau minder ingeburgerd. 
Voorbeeld hiervan is het beleidsplan en de voortgangsrapportage, die alle gerealiseerde 
projecten inventariseert rond enkele overkoepelende ‘kapstokken’, eerder dan een 
toekomstgericht pad uit te tekenen voor de verschillende componenten, thema’s en 
werkpunten voor de organisatie, gebouwd op concrete doelstellingen en tijdspaden. 
Wanneer Koor&Stem dit beleidsdenken zou koppelen aan het projectmatige, laat dit toe 
om op korte, middellange en lange termijn accenten te leggen, te kijken wanneer men 
sterk (en minder sterk) op een bepaald werkingsaspect kan en moet inzetten en gerichte 
keuzes te maken. Dit alles moet vertrekken vanuit een gefundeerde en gedragen visie 
op deze werkingsaspecten vanuit de organisatie.’41 
 
Het visitatieverslag werd voor bespreking overgemaakt aan de bestuursorganen van 
Koor&Stem, het beleidsplanningsteam en de Muziekcommissie.  
 
  

                                            
39 Verslag van de visitatie van Koor&Stem door de Vlaamse overheid op 20 mei 2015, p. 8-9 
40 Idem, p. 10 
41 Idem, p. 11-12 
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4. EXTERNE GEGEVENSVERZAMELING  
 
4.1. Beleidsopties van de Vlaamse Gemeenschap 
 
In zijn Beleidsnota 2014-2019 beschrijft de minister van Cultuur Sven Gatz de ambities 
van de sector amateurkunsten voor de komende jaren: ‘De amateurkunstensector heeft 
een grote slagkracht. Behalve het artistieke en de kracht van de kunstbeoefening speelt 
de sociale dimensie een cruciale rol. Net zoals bij het sociaal-artistieke werk bestaat de 
uitdaging erin om zowel de achterban te bedienen als vernieuwend te werken, nieuwe 
doelgroepen te bereiken en het artistieke te verbinden met andere domeinen in de 
samenleving. Deze ambitie wil ik ten volle ondersteunen en dit met bijzondere aandacht 
voor kinderen- en jongerenwerking’.42  
 
In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 wordt heel uitdrukkelijk 
verwezen naar de internationale uitstraling van de Vlaamse cultuur: ‘Vlaanderen is een 
culturele topregio met een rijk erfgoed, een sterk sociaal-cultureel werk, een uitgebreid 
amateurkunstennetwerk en authentieke hedendaagse kunst en creatieve industrie als 
motor van innovatie en gemeenschapsvorming. De cultuursector in Vlaanderen bloeit, de 
kwaliteit is hoog en de sector draagt ontegensprekelijk bij aan onze internationale 
uitstraling. Vlaanderen koestert zijn cultuur als een keurmerk voor kwaliteit en staat 
wereldwijd bekend om zijn kunst en zijn kunstenaars. We voeren een slagkrachtig en 
gefocust internationaal cultuurbeleid in overeenstemming met de culturele diplomatie, 
het merkbeleid Vlaanderen en toerisme via ‘Flanders, State of the Art’. Het internationale 
cultuurbeleid vertrekt vanuit de kracht en de internationale uitstraling van onze 
kunstenaars en onze artistieke productie en kadert zich in en maakt gebruik van de 
opportuniteiten van het nieuwe zich ontwikkelende Europese cultuurbeleid.’43 
 
Het is bijzonder verheugend vast te stellen dat Vlaamse Regering rekent op de sector 
Amateurkunsten om een concrete invulling te geven aan de internationale culturele 
uitstraling van Vlaanderen. Koor&Stem werkt reeds via de Europese netwerken en via de 
Europese projectwerking actief mee aan die doelstelling van de Vlaamse Regering en zal 
hier ook in het nieuwe beleidsplan op blijven focussen.  
 
In zijn Beleidsnota 2014-2019 wijst de minister van Cultuur terecht op het belang van 
succesverhalen: ‘Die succesverhalen wil ik versterken door de aanwezigheid van onze 
grote namen op belangrijke presentatieplekken te ondersteunen. Ik geloof immers dat 
zij een aanzuigeffect creëren waardoor ook het nieuwe aankomende talent mee naar de 
internationale top wordt geloodst. Naast een versterkte Vlaamse aanwezigheid in het 
buitenland, geloof ik ook in de wervende kracht van een sterk internationaal aanbod in 
Vlaanderen, ten behoeve van zowel publiek als sector.’44 
 
De succesverhalen zijn niet alleen te vinden in de professionele kunsten. Ook in 
amateurkunsten zijn er interessante succesverhalen te vinden die inspirerend werken. 
Hopelijk zullen ook die succesverhalen een plaats krijgen in het cultuurbeleid van de 
minister van Cultuur.  
 
Duurzaamheid loopt als een rode draad door de Beleidsnota 2014-2019 van de minister 
van Cultuur en is één van de vijf krachtlijnen van het beleid van de minister. Op alle 
terreinen zou er meer aandacht moeten groeien voor een duurzaam beleid en een 
duurzame aanpak: ‘Hoewel dit in de verschillende subsectoren met een andere snelheid 
verloopt, wordt culturele content meer en meer via verschillende (nieuwe, digitale) 
dragers verspreid en geconsumeerd. De verwachtingen van het publiek veranderen 

                                            
42 Beleidsnota 2014-2019 – Cultuur, minister Sven Gatz, p. 43. Voor de volledige tekst zie deze link. 
43 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, Visietekst, p.160. Voor de volledige tekst zie deze link. 
44 Beleidsnota 2014-2019 - Cultuur, p. 31 
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voortdurend. Ik wil actief inzetten op openheid en connectiviteit (bijvoorbeeld open 
cultuurdata) als methode om de impact van culturele organisaties in de samenleving te 
vergroten. Om deze positie waar te kunnen maken geldt als uitgangspunt de 
herbruikbaarheid en duurzaamheid van wat er is, zowel op het vlak van collectie als 
creatie, met inbegrip van contexten en processen (‘sharing is caring’)’.45 
 
Het is zonder meer zinvol om ook binnen Koor&Stem na te denken over de 
duurzaamheid van de werking van de organisatie. We gaan een periode tegemoet waarin 
mensen en middelen voor onze werking schaarser worden en bijgevolg moeten we 
grondig nadenken over een duurzame besteding ervan. 
 
Binnen Koor&Stem werd in de voorbije beleidsperiode heel wat aandacht besteed aan de 
participatie van kansengroepen aan het koorleven in Vlaanderen. Met het project ‘De 
Stem van ons Geheugen’ hebben we bewezen dat een inclusieve en duurzame aanpak 
mogelijk is. Koor&Stem zal dit beleid voor en met kansengroepen ook in de toekomst 
verder zetten.  
 
We vinden het bijzonder inspirerend dat ook het beleid van de minister van Cultuur 
focust op de participatie van kansengroepen aan cultuurbeleving: ‘Bovendien wil ik in 
dialoog aansturen op het aanscherpen en het genereren van meer impact ten aanzien 
van een inclusief en duurzaam bereik van kansengroepen in alle geledingen van het 
cultureel werk. Belangrijk hierbij is dat we werken aan participatie die nieuwe kennis en 
inzichten oplevert en perspectieven binnenbrengt. Dit kan door ruimte te creëren waar 
het sociale leren kan plaatsvinden en waar de juiste voorwaarden en instrumenten 
worden gecreëerd waarbij mensen zelf tot uitwisseling, engagement en initiatief 
komen.’46 
 
‘Onder invloed van migratie en internationalisering is de Vlaamse samenleving de 
voorbije decennia grondig gewijzigd. De toenemende diversiteit in onze samenleving is 
een realiteit waar we positief mee aan de slag gaan. Dat betekent dat we iedereen 
uitnodigen om vanuit haar of zijn eigenheid mee te bouwen aan een Vlaamse 
samenleving, een gedeelde toekomst, als evenwaardige burgers, met gelijke rechten en 
gelijke plichten. Dat betekent evenzeer dat we uitgaan van wat ons bindt en dat we 
iedere vorm van discriminatie op basis van herkomst bestrijden.’47 
 
Het diversiteitsbeleid in Koor&Stem staat niet ter discussie, maar er zijn nog veel 
stappen nodig om het een volwaardig en zichtbaar onderdeel te maken van de werking 
van Koor&Stem. Daarom blijft het een belangrijk issue voor de komende beleidsperiode. 
 
De minister van Cultuur wil in de komende jaren een initiatief nemen om te komen tot 
een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid48. Dit is meteen een uitnodiging om 
hierover binnen de werking van Koor&Stem acties te ondernemen. Koor&Stem heeft in 
de voorbije beleidsperiode een visie op het vrijwilligersbeleid uitgetekend en wil die in de 
komende jaren implementeren in de organisatie. Dit sluit volledig aan bij het beleid van 
de minister.  
 
  

                                            
45 Beleidsnota 2014-2019 - Cultuur, p. 35 
46 Beleidsnota 2014-2019 - Cultuur, p. 36 
47 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, Visietekst, p.128 
48 Beleidsnota 2014-2019 - Cultuur, p. 45 
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4.2. Nieuwe krachtlijnen voor het Deeltijds Kunstonderwijs  
 
In de voorbije jaren werden er heel wat voorstellen geformuleerd om het Deeltijds 
Kunstonderwijs te hervormen. De conceptnota van minister van Onderwijs Hilde Crevits 
filtert uit al die voorstellen een haalbaar en betaalbaar beleidskader voor het Deeltijds 
Kunstonderwijs. De minister wil een transparant en sober niveaudecreet voor het DKO49 
realiseren waarin 10 krachtlijnen worden geformuleerd:  
 

1. Een sober en helder niveaudecreet realiseren 
2. De einddoelen actualiseren en concretiseren 
3. De opleidingenstructuur actualiseren 
4. De onderwijsvrijheid respecteren door de programmatiestop op te heffen en te 

vervangen door een doelmatige programmatieregelgeving 
5. De huidige budgettaire ruimte optimaler benutten  
6. Samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs stimuleren 
7. Samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve 

organisaties en kunstinstellingen stimuleren 
8. Planlast aanpakken: verminderen van de bewijslast voor leerlingen en academie 
9. Planlast aanpakken: de geldstromen tussen Vlaamse Overheid en academies 

vereenvoudigen en reduceren 
10. Anticiperen op personeelsgevolgen  

 
In de voorgestelde hervormingen komt ook de samenwerking tussen het DKO en de 
sector amateurkunsten regelmatig aan bod. De voorstellen zullen ook een impact hebben 
op de koorwerking in Vlaanderen.  
 
In de conceptnota wordt voorgesteld om een samenwerking met kleuter- en 
leerplichtonderwijs te stimuleren. Hoewel de conceptnota hierover vrij vaag blijft lezen 
we in de nota toch: ‘Zowel voor de scholen als academies betekent samenwerking met 
de naaste buren een win-win. Professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten kunnen 
in de school of naburige academie plaatsvinden. Omgekeerd is het voor academies 
interessant om voet aan de grond te krijgen in de scholen van hun rekruteringsgebied, 
dit met het oog op toeleiding en doorstroom van leerlingen en inhoudelijke afstemming. 
Maar ook het uitwisselen en delen van infrastructuur kan win-wins creëren.’50 
 
Voor de koorwereld is die professionalisering zeer belangrijk. Via leerkrachten in het 
kleuter- en leerplichtonderwijs komen kinderen soms voor het eerst in contact met kunst 
en cultuur. Samen zingen is een heel goed instrument om die eerste muzische ervaring 
een invulling te geven. De vocale vorming van leerkrachten is daarom heel belangrijk. 
De Raad van Bestuur van Koor&Stem dringt daarom samen met de Strategische 
Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) aan op een concretisering van dit 
voorstel.51 
 
In de conceptnota wordt ook voorgesteld om de opleidingen te actualiseren en de 
programmatiestop op te heffen. Bovendien wordt er voorgesteld de academies veel meer 
autonomie te geven om binnen bepaalde kaders zelf vorm te geven aan de 
opleidingen.52  
Deze maatregelen zijn bijzonder positief en komen ongetwijfeld tegemoet aan de 
stijgende vraag naar gespecialiseerde opleidingen voor de koorwereld: opleiding zingen 
met kinderen, opleiding zingen in de zorg, opleiding koorzangers, opleiding koordirectie, 
enz. Ook hier zou een verregaande samenwerking tot schitterende resultaten kunnen 
                                            
49 Conceptnota DKO. Conceptnota van de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits, 2015, p. 9. Zie deze link. 
50 Idem, p. 15. 
51 Advies bij de conceptnota ‘niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs’. Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, 25 maart 2016, p. 8. Zie deze link.  
52 Conceptnota DKO, p. 12-13. 
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leiden. De SARC merkt terecht op dat binnen het DKO, en dus ook in de opleidingen, 
meer aandacht gaat naar niet-westerse kunstuitingen en naar nieuwe evoluties binnen 
de verschillende artistieke domeinen53. Het is zeker zinvol om hierover met de 
amateurkunsten van gedachten te wisselen. 
 
Tenslotte bevat de conceptnota ook een voorstel om de samenwerking met lokale 
culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen te 
stimuleren. Minister Crevits legt de vinger op de wonde: ‘Meer dan 95% van de DKO-
leerlingen beoogt geen vervolgopleiding in het hoger kunstonderwijs. De belangrijkste 
maatschappelijke finaliteit van het DKO is dus kunstbeoefening in de vrije tijd. Het DKO 
draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling van het individu (levenslange 
kunstbeoefening), maar is ook van belang voor de amateurkunstverenigingen. 
Kwaliteitsvolle en hedendaagse opleidingen dragen rechtstreeks bij tot de 
kwaliteitsbevordering en dynamiek in deze sector. De wisselwerking met de lokale 
amateurkunsten (zowel georganiseerd als projectmatig als individueel) moet voor alle 
academies een vanzelfsprekend gegeven worden.’54 
 
De nota blijft voorlopig nog wat vaag over de concretisering van die wisselwerking. In de 
koorwereld zelf is hierover nog wel wat sensibiliseringswerk noodzakelijk. Eigen 
onderzoek wijst uit dat het DKO niet meteen de bevoorrechte partner is van koren. 
Koor&Stem kan hierin een belangrijke rol spelen.55  
 
  

                                            
53 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, 25 maart 
2016, p. 5. 
54  Conceptnota DKO, p. 16 
55 Enquête bij de bestuursleden van de aangesloten koren. Onderzoek Koor&Stem, zie paragraaf 3.4. 
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4.3. Vergrijzing als groeimarkt 
 
De publicatie ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en 
beleid’56 uitgeven door het LKCA in 2015, bevat twee interessante artikelen over de 
toekomstige plaats van ouderen in de cultuursector en specifiek in de amateurkunsten.  
Roos Stamet-Geurs betoogt in haar artikel ‘Vergrijzing als groeimarkt’57 dat de ouderen 
niet gezien moeten worden als een last maar als een groeiend potentieel van de 
cultuursector en uiteraard ook voor de sector amateurkunsten. Zij geeft in dit verband 
een aantal interessante aanbevelingen: 
 
● Beschouw ouderen als big business: een welvarend collectief, dat breed 

inhoudelijk geïnteresseerd is in kunst en cultuur.  
● Beschouw actieve ouderen als kansrijke doelgroep: als een betalend publiek en 

als vrijwillige begeleiders voor kwetsbare ouderen. 
● Laat zien als culturele instelling welk artistiek potentieel thuiswonende ouderen 

bezitten door ze letterlijk en figuurlijk over de drempel te helpen. Introduceer 
kunst en cultuur in zorginstellingen en geef ouderen zo de stem terug die ze 
misschien allang vergeten waren. 

 
Henk Vinken komt in zijn bijdrage ‘Samen actief of liever alleen? Kunstbeoefening in de 
vrije tijd: Solo of in Groepsverband’58 tot de volgende conclusie: ‘ouderen zijn meer 
geneigd om samen met anderen actief te zijn, vrouwen doen meer in 
verenigingsverband aan kunst en stedelingen meer in informele groepen. Verenigingen 
lijken meer open te staan voor nieuwkomers, informele groepen zijn klein en lijken 
tamelijk gesloten’. 
 
De conclusies uit beide artikelen werden meegenomen in de uitwerking van onze 
beleidsplanning voor de komende jaren. Het denken over deze doelgroep is nieuw en het 
zal nog veel creatief denkwerk vergen vooraleer we tot concrete acties kunnen komen.  
 
 
4.4. De toekomst van maatschappelijke organisaties 
 
Uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Maatschappelijke Organisaties in België’59 
blijkt dat 1 op 4 regionale organisaties en 1 op 5 federale organisaties het ‘waarschijnlijk’ 
tot ‘zeer waarschijnlijk’ vinden dat zij binnen nu en vijf jaar niet meer zullen bestaan. 71 
procent van de Nederlandstalige organisaties vindt de verminderde overheidssteun een 
belangrijke of zelfs heel belangrijke uitdaging voor de toekomst. De resultaten van dit 
onderzoek wijzen duidelijk op een verschuiving van het engagement van de overheden 
in België met betrekking tot de financiële ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties. Organisaties en verenigingen zullen op zoek moeten gaan naar een 
diversificatie van hun inkomsten, willen zij het hoofd boven water houden. Koor&Stem 
heeft in de voorbije beleidsperiode met succes stappen in die richting gezet maar de 
inspanningen zullen in de toekomst nog moeten worden opgedreven.  
 
Ook op lokaal en regionaal niveau heeft die tendens zich duidelijk ingezet. Koor&Stem 
kan samen met de regionale en lokale koorwerkingen onderzoeken hoe nieuwe 
financieringsbronnen kunnen worden aangesproken.   

                                            
56 ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. Thema’s en trends in praktijk en beleid. Landelijk Kenniscentrum 
voor Cultuurparticipatie en Amateurkunsten, 2015.  
57 Roos Stamet-Geurs, Vergrijzing als groeimarkt. Klanten voor het leven winnen met uitdagende projecten in 
Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014, p. 50-55. 
58 Henk Vinken, Samen actief of liever alleen? Kunstbeoefening in de vrije tijd: Solo of in Groepsverband in 
Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014, p. 56-68.  
59 Heylen F. & Beyers J. (2016)  Maatschappelijke Organisaties in België: Eerste resultaten. Universiteit 
Antwerpen. www.cigsurvey.eu of zie deze link. 
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5. MISSIE  
 
 
Koor&Stem onderbouwt de sociale en artistieke processen in de 
koorwereld, dynamiseert het netwerk rond samen zingen en 
promoot de zangcultuur in Vlaanderen.  
 
De werking van Koor&Stem steunt op een fundamenteel respect 
voor de culturele diversiteit in onze gemeenschap en op een 
gedreven engagement van vrijwilligers.  
 
 
 
Zingen is een sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen met elkaar verbindt. 
Heel wat mensen worden aangesproken door zingen omdat het zo laagdrempelig is: 
zingen kan iedereen, ongeacht zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn status of zijn culturele of 
zijn levensbeschouwing. Zingen is daarmee een uitstekend middel om mensen met 
elkaar te verbinden en het isolement in onze gemeenschap te doorbreken. 
 
Zingen is ook een artistieke vrijetijdsbesteding die mensen de kans geeft zich op 
allerlei manieren te kunnen ontplooien: artistieke en vocale talenten aan te scherpen, 
muzikale ervaringen op te doen, kennis te maken met nieuw koorrepertoire en in contact 
te komen met andere culturen. Daarmee is zingen dus een vorm van levenslang leren 
waarbij de sociale, culturele, emotionele en intellectuele ontwikkeling van mensen wordt 
gestimuleerd. Koor&Stem stimuleert deze sociale en artistieke processen op 
verschillende manieren. De organisatie werkt een inclusief, divers en innoverend 
ondersteuningsbeleid uit voor alle koren en zangers in Vlaanderen met een bijzondere 
aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. 
 
Koor&Stem creëert daarnaast een artistiek en sociaal kader waarin koren, zangers, 
dirigenten en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zingen 
en samen kunnen leren. De organisatie stimuleert hierbij heel bewust de actieve 
participatie van een breed publiek en de intergenerationele samenwerking. Het 
ondersteuningsbeleid wordt stevig verankerd binnen de internationale koor- en 
muzieklandschap. Koor&Stem bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit rond de 
promotie van de zangcultuur en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de Vlaamse 
koormuziek. 
 
De vrijwilligers van Koor&Stem werken samen om actief in te spelen op de artistieke, 
culturele, sociale en maatschappelijke uitdagingen in de koorwereld en daarbuiten. De 
vrijwilligers vormen de zelfsturende basis voor de werking van de organisatie. De 
medewerkers van Koor&Stem ondersteunen en faciliteren het werk van de vrijwilligers. 
Zij doen dit met een groot respect voor het werk van deze vrijwilligers en voor de 
zelfsturende kracht ervan. 
 
Koor&Stem stelt zich democratisch en pluralistisch op en richt zich tot alle 
geïnteresseerden ongeacht leeftijd of sociaal-culturele achtergrond. De werking 
van de organisatie steunt op een fundamenteel respect voor de culturele diversiteit in 
onze gemeenschap zoals die door de UNESCO werd geformuleerd60. 
 
De organisatie erkent en waardeert de verschillende spirituele, materiële, intellectuele en 
emotionele kenmerken van onze gemeenschap op het gebied van de kunsten, de 

                                            
60 Wereldrapport van Unesco no. 2. Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog. Zie deze link. 
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letteren, de levenswijzen, de rechten van de mens, de waardesystemen, de tradities en 
de levensbeschouwingen. 
 
De organisatie heeft daarom geen ideologische of politieke banden en doet geen 
uitspraken op dat vlak. 
 
Zonder toegeving te doen aan commerciële doelstellingen, voert Koor&Stem een efficiënt 
financieel en organisatorisch beleid teneinde de beschikbare middelen optimaal aan te 
wenden. 
 
 
De missie sluit zeer nauw aan bij de missie uit de vorige beleidsperiode. Toch worden er 
enkele nieuwe klemtonen gelegd. Inspelend op de gewijzigde maatschappelijke context 
onderstreept Koor&Stem het belang van het respect voor de culturele diversiteit in onze 
samenleving. Koor&Stem wil ook de rol van de vrijwilligers in de organisatie in de 
toekomst versterken en geeft de vrijwilligers daarom ook een plaats in de missie van de 
organisatie. De nieuwe missie beklemtoont daardoor de continuïteit van de werking en 
schept tegelijkertijd ruimte voor nieuwe en creatieve ontwikkelingen.  
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6. DOELGROEPEN  
 
De doelgroepen van Koor&Stem kunnen in vijf groepen worden ondergebracht:  
- de artistieke en pedagogische medewerkers 
- de organisatorische medewerkers   
- de koren 
- de zangers 
- het publiek 
 
De doelgroepen vormen samen één organisch geheel: acties voor de ene doelgroep 
hebben steeds gevolgen voor andere doelgroepen. In de ontwikkeling van het beleid 
zorgt Koor&Stem er daarom voor dat de acties gelijkmatig over de verschillende 
doelgroepen worden gespreid en dat deze acties steeds getoetst worden aan de 
gedefinieerde ijkpunten en strategische doelstellingen.  
 
1. Artistieke en pedagogische medewerkers  
Het artistieke en pedagogische kader is voor de sector vocale muziek van zeer groot 
belang. Het zijn immers de dirigenten, de stempedagogen, de docenten en de 
componisten die het artistieke niveau van deze sector bepalen. De sector vocale muziek 
heeft daarom in het verleden via tal van opleidingen cursussen op verschillende niveaus 
zeer veel aandacht besteed aan de vorming van dirigenten en zal dit blijven doen. 
Hiervoor werd actief samengewerkt met het Hoger Kunstonderwijs, het Deeltijds 
Kunstonderwijs en vormingscentra.  
 
De sector heeft ook steeds goede contacten onderhouden met de Vlaamse 
koorcomponisten. Deze wisselwerking is eveneens essentieel voor de groei en 
ontwikkeling van koorzang in Vlaanderen. Enerzijds moeten koorcomponisten voeling 
krijgen met het koorleven en anderzijds moet het koorleven voldoende impulsen krijgen 
om nieuw eigentijds repertoire op het programma te nemen. In de afgelopen jaren is 
hiervoor een goede basis gelegd, waarop we in de komende beleidsperiode voort zullen 
bouwen.  
 
Tenslotte moet de sector vocale muziek ook goede contacten blijven onderhouden met 
professioneel gevormde muzikanten, stempedagogen, leerkrachten en academici. Wij 
stellen het bijzonder op prijs dat zij hun kennis en expertise ter beschikking stellen voor 
de koorwereld.  
 
2. Organisatorische medewerkers  
De werking van de sector vocale muziek wordt op nationaal, provinciaal en lokaal gebied 
gedragen door vrijwilligers. Zij vormen samen een netwerk waarop de 
amateurkunstenaar binnen de sector steeds op terug kan vallen. Met dit netwerk staat of 
valt de werking van de sector vocale muziek. Het is daarom van groot belang dat deze 
doelgroep goed wordt opgevolgd en begeleid zodat er een vlotte communicatie en 
samenwerking kan groeien tussen de verschillende niveaus. De geplande 
herstructurering van de provincies is in dat kader een grote uitdaging. 
 
3. Koren 
De koren die een actieve werking ontplooien vormen de belangrijkste doelgroep voor 
Koor&Stem. Actieve koren hebben een artistieke en organisatorische werking 
uitgebouwd binnen door hen vooropgestelde doelstellingen. Die doelstellingen kunnen 
zeer uiteenlopend zijn: een sociale opdracht, een artistieke uitdaging, de invulling van 
een liturgische opdracht of een combinatie van deze doelstellingen. Koor&Stem heeft de 
opdracht de koren te begeleiden en te ondersteunen zodat zij hun doelstellingen kunnen 
bereiken.   
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We maken de hoofdindeling op basis van de samenstelling van het koor: gelijke 
stemmen en gemengde stemmen. Beide doelgroepen worden verder uitgesplitst in drie 
subgroepen op basis van de leeftijd: kinderkoren, jeugdkoren en volwassenenkoren. 
Tenslotte kunnen we deze subgroepen nog verder onderverdelen op basis van de 
werkvormen die gehanteerd worden, bepaald door de deelnemers, het gebruikte 
repertoire, de lokale verbondenheid of de werkstructuur. Hierin is de verscheidenheid 
natuurlijk zeer groot.  
 
Koor&Stem vertegenwoordigt een belangrijk deel van de koren in Vlaanderen, maar 
zeker niet alle koren. Een aantal koren in Vlaanderen wenst nl. geen artistieke en 
organisatorische ondersteuning van Koor&Stem. Voor andere koren geldt dat zij de weg 
naar Koor&Stem (nog) niet gevonden hebben of nog geen kooraansluiting hebben 
genomen. Koor&Stem blijft zich ten aanzien van deze niet-aangesloten koren verder 
profileren en ziet vooral een taak bij koren die in andere sectoren (onderwijs, DKO, zorg) 
actief zijn: schoolkoren, academiekoren en contactkoren. Voor hen zal een aanbod 
worden ontwikkeld of verder worden ontwikkeld, zodat het aansluit zowel bij hun 
specifieke behoeften als bij de bestaande koorwerking in Vlaanderen.  
 
De ontwikkeling van een aanbod voor onze koren zal in de komende beleidsperiode meer 
van onderuit worden gedaan, in nauwe samenwerking met de koren zelf. Het is de 
bedoeling om de dynamiek in de koorwereld op te vangen en te gebruiken als bron van 
inspiratie voor de werking van onze organisatie. De provinciale afdelingen van 
Koor&Stem staan dichtbij de lokale koorwerking en kunnen hierin dus een belangrijke rol 
spelen.  
 
4. Zangers 
In het ledenonderzoek Koor&Stem dat in 2009 werd afgenomen werd het profiel 
geschetst van de zanger en van het koor waarin hij of zij actief is. Deze schets wijst op 
een aantal tendensen die in de koorwereld bestaan: vergrijzing, vervrouwelijking, 
problemen met de ledenwerving en kennis van muziek. Deze tendensen zijn anno 2016 
nog steeds actueel. Vandaar dat hieraan ook in de komende beleidsperiode aandacht zal 
worden besteed, met bijv. een trainingsprogramma voor koorbesturen (o.a. op het 
gebied van ledenwerving) en een opleiding voor zangers (in samenwerking met het 
Deeltijds Kunstonderwijs).  
 
5. Publiek 
De doelgroep ‘het publiek’ zou je de visvijver kunnen noemen van de amateurkunsten. 
Vooral voor de koorwereld is die doelgroep heel belangrijk omdat zingen heel 
laagdrempelig is. De vraag blijft natuurlijk hoe haal je mensen over een drempel, zelfs 
als die laag ligt, en maak je van hen een amateurzanger? Ook in de komende 
beleidsperiode wil Koor&Stem deze, brede, doelgroep bereiken via participatie- en 
ontmoetingsprojecten en via acties in het onderwijs. Deze acties moeten ervoor zorgen 
dat er meer mensen gaan zingen, vooral samen zingen, en dat zingen weer 
vanzelfsprekend wordt in onze maatschappij. 
 
Maar ook als het publiek niet deelneemt aan zangactiviteiten is ‘het publiek’ een 
belangrijke doelgroep van Koor&Stem en van de koorwereld in het algemeen. In de 
komende beleidsperiode willen we proberen een kentering te brengen in wat het beeld 
van een koor is, wat een koor op een podium doet en welke boodschap en belevenis we 
doorgeven aan ons publiek. Zo kan koorzang een grotere betrokkenheid genereren bij 
het publiek en daarmee ook een grotere maatschappelijke relevantie krijgen. Daartoe zal 
de organisatie samen met koren een aantal projecten opzetten, die de relatie van koren 
met hun publiek kunnen vernieuwen en versterken. 
 
Uiteraard geeft Koor&Stem hierbij ondersteuning via de communicatiekanalen. De 
communicatie van Koor&Stem zal permanent worden bijgestuurd om de actieve 
deelname van het publiek te bevorderen. 
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6. IJkpunten en strategische doelstellingen 
In het beleidsplan 2012-2016 legden we de focus op een aantal specifieke doelgroepen. 
Deze aanpak zal in dit beleidsplan worden losgelaten. Wel zullen we in de komende 
beleidsperiode elk initiatief of project toetsen aan vijf transversale ijkpunten: 
waardering, kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en internationalisering. Natuurlijk 
moeten onze initiatieven ook passen binnen de vier strategische doelstellingen van 
Koor&Stem (onderzoek/innovatie, ondernemerschap/vrijwilligersbeleid, educatie en 
participatie). Dat heeft tot gevolg dat we bij de ontwikkeling van onze activiteiten 
standaard rekening zullen houden met de culturele en sociale diversiteit in onze 
gemeenschap en dat we ervoor willen zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan onze 
artistieke en educatieve activiteiten mee kunnen doen.  
 
In het volgende hoofdstuk bespreken we deze strategische doelstellingen en ijkpunten 
van Koor&Stem in detail.  
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7. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN IJKPUNTEN 
 
7.1. Strategische doelstellingen 
 
Op basis van de interne en externe gegevensverzameling en de beschrijving van de 
doelgroepen formuleerden het beleidsplanningsteam en de Raad van Bestuur vier 
strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2017-2021. Dat zijn:  
 
1. ONDERZOEK EN INNOVATIE  
De koorwereld schenkt aandacht aan onderzoek en investeert in de 
ontwikkeling van innovatieve initiatieven die de zangcultuur kunnen 
versterken. 
 
 
2. ONDERNEMERSCHAP EN VRIJWILLIGERSBELEID  
Het ondernemerschap in de koorwereld is versterkt en een vernieuwd 
vrijwilligersbeleid is geïmplementeerd. 
 
 
3. EDUCATIE  
Het educatieve aanbod helpt iedereen die op een kwaliteitsvolle manier wil 
zingen. De aandacht voor het muzikale erfgoed en voor de vernieuwing van het 
koorrepertoire staat hierbij centraal. 
 
 
4. PARTICIPATIE  
De verschillende doelgroepen binnen de koorwereld participeren aan artistieke 
en educatieve initiatieven. Bij de organisatie van die initiatieven is rekening 
gehouden met inclusie van kansengroepen en met de diversiteit in de 
samenleving.  
 
 
 

 
 
 
 

 Participatie 
(inclusie en diversiteit) 

 
 

Ondernemerschap en 
 vrijwilligerswerk 

 Onderzoek  Innovatie 

 Educatie  Uitgaven en didactisch 
materiaal 
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7.2. Sectorale strategische doelstellingen 
 
Koor&Stem maakt deel uit van de sector amateurkunsten, een sector waar afstemming 
en samenwerking, onder impuls van het Forum voor Amateurkunsten, voorop staat. Na 
onderling overleg komen vijf thema’s naar boven waar we de komende vijf jaar samen 
op willen inzetten. Ook onze organisatie zal zich inspannen om zichtbare resultaten neer 
te zetten op het gebied van etnisch-culturele diversiteit, breed draagvlak voor de 
amateurkunsten, verdere toenadering tot het deeltijds kunstonderwijs, inspelen op het 
lokale / bovenlokale cultuurbeleid en het zoeken naar nieuwe vormen van financiering. 
Als sector organiseren we ons als een lerend netwerk, met ruimte voor kennis- en 
expertiseuitwisseling en concrete samenwerking. Dit met een centrale inhoudelijke en 
coördinerende rol voor het maandelijkse overleg van de negen directeuren en het Forum 
voor Amateurkunsten.  
 
 
7.3. IJkpunten  
 
Het beleidsplanningsteam en de Raad van Bestuur formuleerden voor de volgende 
beleidsperiode 2017-2021 vijf transversale thema’s als ijkpunten voor de werking van 
Koor&Stem. De voorafgaande toetsing van de werking aan dit referentiekader zorgt 
ervoor dat er telkens opnieuw wordt nagedacht voor een aantal belangrijke 
maatschappelijke, sociale en culturele waarden en dat nieuwe initiatieven kunnen 
worden bijgestuurd als ze onvoldoende beantwoorden aan het opgestelde 
referentiekader.  
 
We omschrijven deze ijkpunten als volgt:  
 
1. Waardering  
Mensen willen hun vocale, muzikale of organisatorische talenten gebruiken in een koor 
dat aansluit bij hun persoonlijke verwachtingen. Zodra het juiste koor is gevonden, 
wordt zingen een echte passie. Het is zeer belangrijk dat Koor&Stem die talenten, op 
welk niveau dan ook, erkent en waardeert. Die erkenning en waardering moedigt hen 
aan om actief verder te werken aan de artistieke en organisatorische kwaliteit van hun 
koor.  
 
Koor&Stem mag zich als organisatie niet boven de werking van de koren plaatsen maar 
kan zich via de waardering van concerten en initiatieven veel sterker verbinden met de 
lokale koorwerking. De aandacht voor die waardering past ook volledig in de nieuwe 
beleidsvisie op het vrijwilligerswerk van Koor&Stem. Een sterk vrijwilligersnetwerk 
steunt in de eerste plaats op openhartige waardering voor de motivatie en het 
engagement van de vele vrijwilligers in de koorwereld. 
 
2. Kwaliteit 
De artistieke, educatieve en organisatorische kwaliteit van de werking blijft een prioriteit 
voor onze organisatie. De kwaliteit van ons werk zorgt ervoor dat we ons op een 
positieve manier kunnen profileren en verrijkende samenwerkingsverbanden aan kunnen 
gaan met partners. Het is dus zinvol om de ‘kwaliteitsvraag’ telkens opnieuw te stellen.  
 
De organisatie wil in de toekomst ook meer aandacht schenken aan de sociale kwaliteit 
van haar werking. Zingen brengt mensen samen, verbindt mensen, geneest mensen, 
laat hen samen werken en genieten. Zingen is dus soms eerder een middel dan een doel 
op zich. De sociale impact van de koorwerking blijft in onze werking echter onderbelicht. 
We moeten dus op zoek naar een mooie balans tussen de artistieke, educatieve en 
sociale kwaliteit in onze werking. 
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Oog voor kwaliteit veronderstelt natuurlijk ook het ontwikkeling van een visie op 
kwaliteitszorg. De ijkpunten zijn goede parameters om de inhoudelijke kwaliteit van onze 
acties aan af te toetsen.  
 
Daarnaast willen we ook dat Koor&Stem SMART tewerk gaat bij de uitwerking van haar 
beleidsplan. Dit betekent dat elk initiatief:  
• een concrete invulling geeft aan één van de strategische doelstellingen; 
• een draagvlak heeft binnen de organisatie; 
• haalbaar is rekening houdend met de beschikbare middelen; 
• ontwikkeld wordt binnen de lopende beleidsperiode;  
• een duidelijke en meetbare finaliteit heeft. 
 
3. Diversiteit 
We leven in een superdiverse samenleving. Amateurkunsten spreken zowel 
laaggeschoolden aan, als mensen in armoede, personen met een beperking of inwoners 
van een andere origine. Onze organisatie zette de voorbije jaren in op personen met een 
beperking, migranten, vluchtelingen en mensen met dementie. Duurzaam het verschil 
maken op vlak van etnisch-culturele diversiteit blijft echter een grote uitdaging. Zowel 
voor onze organisatie, maar ook als sector en zelfs nog als maatschappij.  
 
Koor&Stem heeft de culturele diversiteit als een belangrijke waarde opgenomen in haar 
missie. Het erkennen van deze waarde houdt in dat we als organisatie onderzoeken hoe 
we bij de uitwerking van onze artistieke, educatieve en organisatorische initiatieven 
rekening kunnen houden met de culturele diversiteit in onze gemeenschap.  
 
Hier moeten we als organisatie onze comfortzone durven verlaten en zouden we bij elk 
initiatief de vraag durven stellen hoe er kan worden ingespeeld op de diversiteit in onze 
samenleving. Hoe betrekken we mensen met een andere culturele achtergrond of 
mensen uit kansengroepen? Krijgen mensen met beperkingen voldoende kansen om de 
participeren aan de koorwerking? Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen over betrekken 
van andere doelgroepen: ook in de uitwerking van onderwerpen moet er voldoende 
aandacht gaan naar een diverse benadering van die onderwerpen.  
 
Daarnaast bundelen we de krachten in de sector amateurkunsten. We sluiten aan bij een 
gezamenlijk traject in dat we als sector samen met het Forum voor Amateurkunsten 
zullen ontwikkelen. Vanuit een gedeelde visie werken we naar dezelfde finaliteit toe. Via 
een uitgestippeld groeipad, gespreid in tijd en op maat van onze achterban en discipline. 
Succesfactoren worden benoemd en kenbaar gemaakt ten aanzien van overheden en 
aanverwante sectoren. Verhoogde participatie van nieuwkomers en/of personen van 
niet-Westerse afkomst vormen de inzet.  
 
4. Duurzaamheid 
Koor&Stem wil haar artistieke, educatieve en organisatorische werking op een duurzame 
manier vormgeven. We zijn er ons van bewust dat de middelen die ons ter beschikking 
staan steeds schaarser worden en dat het daarom zinvol is om een duurzaam karakter te 
geven aan de werking van onze organisatie. 
 
Koor &Stem wil de artistieke en educatieve werking van de organisatie een meer 
duurzaam karakter geven. De organisatie investeert vaak middelen in éénmalige en 
kortlopende projecten zonder dat de kennis en expertise van die projecten altijd wordt 
geïntegreerd in de reguliere werking en zonder dat het didactische materiaal beschikbaar 
is. Koor&Stem wil hierin een veranderingsproces op gang brengen door bij elk nieuw 
initiatief vooraf te reflecteren over de duurzaamheid van het initiatief.  
 
Koor&Stem heeft het Green Track charter ondertekend en werkt met de andere partners 
in Green Track mee aan een duurzaam beleid voor de organisatie.  
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5. Internationalisering 
De koorwerking speelt zich af in een sterk Europees en internationaal netwerk. 
Koor&Stem maakt deel uit van dit netwerk en speelt hier een belangrijke rol op artistiek 
en organisatorisch gebied.  
 
Het ligt voor de hand dat we de werking van Koor&Stem toetsen aan deze Europese en 
internationale context om hieruit te leren. De kennis en expertise die in het buitenland 
bestaat over koorwerking en samenzang is zeer waardevol bij de uitwerking van nieuwe 
koorinitiatieven in Vlaanderen. Ook hier moeten we de vraag durven stellen naar 
internationale expertise voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven of projecten. De 
antwoorden op die vragen kunnen inspirerend zijn voor onze werking en helpen 
innovatie in de koorwereld mogelijk te maken.  
 
Daarnaast moeten we ook de ambitie koesteren om iets waardevols toe te voegen aan 
de Europese en internationale koorwereld. De internationale dimensie in onze 
koorwerking kan zeker nog versterkt worden, niet alleen door de organisatie van 
projecten maar ook door de eigen koorwerking sterker bekend te maken in het Europese 
en internationale netwerk. 
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8. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
 
8.1. Onderzoek en innovatie 
 
Strategische doelstelling 
 
De koorwereld schenkt aandacht aan onderzoek en investeert in de 
ontwikkeling van innovatieve initiatieven die de zangcultuur kunnen 
versterken. 
 
 
In de koorwereld gaan reflectie en innovatie hand in hand. 
 
Onderzoek is zeer belangrijk voor de koorwereld. De koorwereld is nl. een complex 
geheel van doelgroepen waarin verschillende vocale genres en settings aan bod komen. 
Elke doelgroep heeft specifieke behoeften en verwachtingen. Onderzoek is nodig om 
hiervan een helder beeld te krijgen en accuraat en effectvol initiatieven te kunnen 
ontwikkelen worden die daarop inspelen. De kennis die in de nationale en internationale 
koorwereld bestaat is zeer waardevol en dient te worden aangesproken bij de 
ontwikkeling van een innovatief beleid.  
 
Het spreekt voor zich dat koorwerking innovatief moet zijn. Sociale en artistieke 
innovatie is immers onontbeerlijk in onze snel veranderende wereld. Innovatie is echter 
een vrij complex proces, waar zowel inhoud, impact op de doelgroep als perceptie van 
de doelgroep een rol spelen. Vrijheid in denken, creativiteit en creatie zijn belangrijke 
voorwaarden om innovatie in de koorwereld mogelijk te maken. Daarnaast is het nodig 
om alle actoren in de koorwereld – dirigenten, componisten, zangers, publiek – samen te 
brengen om aan samenzang en koorzang een innovatieve invulling te geven die recht 
doet aan de verschillen in generaties. Binnen de koorwerking moet er ruimte zijn voor 
experimenten en talentontwikkeling zodat we bakens kunnen uitzetten voor de 
koorwerking van de toekomst.  
 
Onderzoek en innovatie zijn daarom de basisvoorwaarden voor een toekomstgerichte en 
succesvolle koorwerking. Zij zijn immers bepalend voor de invulling van het beleid 
inzake opleiding, uitgave en participatie.  
 
 
Operationele doelstellingen  
 
Koor&Stem wil met de volgende doelstellingen en acties invulling geven aan het beleid 
inzake onderzoek en innovatie: 
 
Onderzoek 
 
1. Onderzoek naar specifieke doelgroepen in de koorwereld stimuleert  
praktijkgerichte innovatie 
 
Acties  
 
Onderzoek Sing Me In 
● Binnen het Europese samenwerkingsproject ‘Sing Me In’ wordt onderzoek verricht 

naar de vocale cultuur bij jonge nieuwkomers en vluchtelingen in Europa en naar de 
manier waarop zingen kan worden gebruikt als middel tot participatie van deze groep 
aan hun nieuwe samenleving. Koor&Stem voert onderzoek uit naar de situatie in 
Vlaanderen. Op hun beurt doen de andere internationale partners onderzoek naar de 
situatie in hun land. Het Vlaamse onderzoek is klaar in het voorjaar van 2017 en zal 
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daarna worden ingebed in het Europese onderzoek. Op basis van het onderzoek 
schrijft Koor&Stem samen met de projectpartners aanbevelingen en ontwikkelen we 
liedmateriaal dat koordirigenten en leerkrachten bij het werken met deze doelgroep 
kunnen gebruiken. Vóór uitgave zullen we dit liedmateriaal op verschillende plaatsen 
testen in vluchtelingencentra, op OKAN-scholen en op scholen met veel kinderen met 
een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daarnaast organiseren de partners in een 
aantal landen praktische workshops en ‘multiplier events’. In Vlaanderen zal dit in de 
zomer van 2018 gebeuren. Het einde van het project is voorzien in september 2018. 
Op basis van de projectresultaten ontstaan nieuwe doelstellingen op dit gebied. 

 
Onderzoek schoolkoren 
● In 2016 voerde Koor&Stem onderzoek uit naar schoolkoren in Vlaanderen. De 

resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar (zie ook paragraaf 3.6). Op basis van 
het onderzoeksrapport tekenen we in 2017 een actieplan voor die doelgroep uit en 
onderzoeken we welke rol Koor&Stem hierin kan spelen en of er bijkomende 
middelen moeten worden voorzien. 

 
Onderzoek liturgische koren 
● In 2016 bereidden we een onderzoek naar liturgische koren voor. Dat ronden we in 

het voorjaar van 2017 af. Op basis van het onderzoeksrapport gaan we na hoe 
Koor&Stem haar dienstverlening voor deze koren en hun dirigenten kan versterken 
en of hier bijkomende middelen voor nodig zijn. 

 
Onderzoek academiekoren  
● In 2017 doen we een behoefteanalyse bij de doelgroep academiekoren in 

Vlaanderen: aantal koren, profiel, behoeften, verwachtingen, enz. Op basis van het 
onderzoeksrapport gaan we na hoe Koor&Stem haar dienstverlening voor deze koren 
en hun dirigenten kan versterken en of hier bijkomende middelen voor nodig zijn. 
Deze actie is voorzien in 2018.  

 
Onderzoek popkoren 
● In 2018 doen we een behoefteanalyse bij de doelgroep pop-, rock- en jazzkoren in 

Vlaanderen: aantal koren, profiel, behoeften, verwachtingen, enz. Op basis van het 
onderzoeksrapport gaan we na hoe Koor&Stem haar dienstverlening voor deze koren 
en hun dirigenten kan versterken en of hier bijkomende middelen voor nodig zijn. 
Deze actie is voorzien in 2019.  

 
 
2. Koor&Stem zoekt partners om drie nieuwe onderzoeksprojecten in de 
koorwereld te kunnen opzetten 
 
Acties  
 
Onderzoek senioren en koorzang 
● Koor&Stem neemt contact op met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra 

over de onderzoeksvragen.  
● Op basis van literatuurstudie en praktijkervaring formuleren we de specifieke 

onderzoeksvragen. 
 

Onderzoek koorzang voor mannen en jongens 
● Koor&Stem neemt contact op met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra 

over de onderzoeksvragen. Hierbij werken we samen met onze partners in 
Nederland, onder wie het Stadsjongenskoor uit Oldenzaal. 

● Op basis van literatuurstudie en praktijkervaring formuleren we de specifieke 
onderzoeksvragen. 
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Onderzoek zingen en dementie  
● Koor&Stem neemt contact op met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra 

over de onderzoeksvragen. Hierbij werken we samen met de partners van het project 
‘De Stem van ons Geheugen’. 

● Op basis van literatuurstudie en praktijkervaring formuleren we de specifieke 
onderzoeksvragen. 

 
 
Innovatie 
 
3. Koor&Stem realiseert in de komende beleidsperiode twee artistiek 
vernieuwende koortrajecten in samenwerking met aangesloten koren  
 
Acties 
 
● In 2019 en 2021 zet Koor&Stem twee vernieuwende koortrajecten op waarbij we de 

aangesloten koren uitnodigen om actief mee te werken aan de ontwikkeling en de 
realisatie ervan. (cfr. het project Onvoltooid Landschap uit de vorige beleidsperiode)  

● De Muziekcommissie schetst het kader waarin de trajecten tot stand komen. Het 
realisatieproces wordt uitvoerig beschreven en permanent geëvalueerd. De 
informatie wordt verwerkt in een een trajectdossier met tips en aandachtpunten dat 
online beschikbaar wordt gesteld voor geïnteresseerden. 

 
 
4. Samen met de andere partners in het project ‘De Stem van ons Geheugen’ 
bouwt Koor&Stem een ‘lerend netwerk’ uit voor zingen in relatie tot mensen 
met dementie  
 
Acties  
 
● Het lerend netwerk is een constructieve samenwerking tussen partners uit de zorg-, 

zang-, en onderwijssector, die via opleiding en vorming, coaching en onderzoek hun 
kennis en expertise op het gebied van zingen met mensen met dementie 
ontwikkelen, versterken en verspreiden zodat het zingen met mensen met dementie 
vanzelfsprekend wordt. Het innovatieproject voor de opzet van dit ‘lerend netwerk’ 
voor het zingen met mensen met dementie is klaar tegen 31 december 2017.  

● Op basis van de resultaten tekenen de partners de toekomstige werking van het 
project ‘De Stem van ons Geheugen’ verder uit. 

 
 
  



 52 

8.2. Ondernemerschap en vrijwilligerswerk 
 
Strategische doelstelling  
 
Het ondernemerschap in de koorwereld is versterkt en een vernieuwd 
vrijwilligersbeleid is geïmplementeerd. 
 
 
De koorwereld vormt een dynamische werkomgeving die het cultureel 
ondernemerschap bij vrijwilligers stimuleert. 
 
In een snelle wijzigende samenleving, dient ook de koorwereld voldoende 
ondernemerschap te ontwikkelen om mee te gaan in nieuwe sociale, artistieke en 
technologische evoluties, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en een relevante 
plaats in onze maatschappij in te kunnen nemen. Daarbij kan men bijv. denken aan 
verplichtingen inzake verzekeringen en auteursrecht, betaling van dirigenten, opvolging 
van de vzw-wetgeving en fiscaliteit, maar ook aan online communicatie, fondsenwerving 
en publiekswerving. Gezien de sector waarin de koorwereld opereert, gaat het hierbij om 
meer dan alleen het behalen van zakelijk rendement. Voor 'cultureel ondernemerschap’ 
is het van belang dat uit projecten die men organiseert, ook maximaal kunstzinnig, 
artistiek-cultureel en maatschappelijk rendement wordt gehaald. De koorwereld doet 
hiervoor al heel veel inspanningen, maar uit onze interne en externe 
gegevensverzameling blijkt dat de koorwereld hiervoor toch begeleiding en 
ondersteuning wenst. Koor&Stem is goed geplaatst om hiervoor een concreet aanbod uit 
te werken. 
 
De koorwereld draait op het engagement van vrijwilligers. Dit engagement neemt andere 
vormen aan dan tot nu toe en krijgt in de komende jaren dus wellicht een andere 
invulling. Mensen die zich nu engageren in de koorwereld hebben duidelijk andere 
verwachtingen dan mensen die zich 10-20 jaar geleden in de koorwereld engageerden. 
Zij bakenen hun engagement tevens op een andere manier af. Een nieuwe aanpak voor 
de vrijwilligerswerking in de koorwereld is daarom noodzakelijk. Koor&Stem wil met een 
vernieuwd vrijwilligersbeleid van de organisatie zelf een inspirerend signaal geven naar 
de koorwereld in Vlaanderen.  
 
Koor&Stem heeft in de voorbije beleidsperiode een beleidsvisie op het vrijwilligersbeleid 
uitgeschreven met de bedoeling de vrijwilligerswerking in de organisatie te versterken. 
De organisatie wil een co-creatief model voor de interne samenwerking tot stand 
brengen waarmee de vrijwilligers, veel meer dan nu het geval is, de artistieke, 
educatieve en organisatorische werking van de organisatie zullen bepalen. Om dat 
mogelijk te maken dienen de interne structuren van de organisatie te worden 
herbekeken en dient de positie van de vrijwilligers te worden versterkt en verduidelijkt. 
 
In een veranderende koorwereld ontwikkelt ook de relatie van onze organisatie met onze 
klanten. Waar we ons een aantal jaren geleden voornamelijk op koorbesturen richtten, 
komen nu ook bijv. individuele koorleden en geïnteresseerd publiek meer in ons vizier. 
Door de digitale en multimediale ontwikkelingen zijn deze groepen nu ook gemakkelijker 
bereikbaar. Dat houdt in dat voor deze groepen ook een dienstenaanbod kan worden 
uitgewerkt. In de huidige beleidsperiode is er binnen onze organisatie hierover al 
nagedacht. In de komende beleidsperiode wordt deze discussie verder gezet.  
 
Het is zeer belangrijk dat de koorwereld een goede relatie blijft ontwikkelen met het 
professionele veld: dirigenten, coaches, stemvormers, regisseurs, componisten, 
uitgevers enz. Professionelen hebben immers de kennis en expertise om de kwaliteit van 
de artistieke werking van amateurkoren op te tillen. In de koorwereld bestaan heel wat 
vragen over het statuut van die professionals en hoe je daar als koorbestuur mee 
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samenwerkt. Uit de ‘Enquête bij de koorbesturen van de aangesloten koren’ blijkt dat de 
koorwereld hiervoor ondersteuning en begeleiding verwacht van Koor&Stem.  
 
Koor&Stem heeft een ruim netwerk van professionals die als freelancers betrokken zijn 
bij de artistieke en educatieve werking van Koor&Stem. De afspraken met die 
professionals zijn niet altijd even rechtlijnig en transparant. Daarom worden de 
procedures voor samenwerking in de komende beleidsperiode herzien. Deze herziene 
procedures zullen ook gebruikt worden om het referentiekader voor de betaling van 
professionals in de koorwereld te herdefiniëren.  
 
Operationele doelstellingen  
 
Koor&Stem wil met de volgende doelstellingen en acties invulling geven aan het beleid 
inzake ondernemerschap en vrijwilligerswerk: 
 
1. Koor&Stem stimuleert het ondernemerschap in de koorwereld door kennis en 
ervaring op alle niveaus van de koorwereld te delen en de cultuur van 
levenslang leren te versterken 
 
Acties 
 
5 co-creatieve projecten 
● Vanaf 2017 betrekt Koor&Stem aangesloten koren actief bij de voorbereiding en 

realisatie van minimum 5 regionale of nationale projecten van Koor&Stem. Het 
realisatieproces wordt uitvoerig beschreven en permanent geëvalueerd. De 
informatie wordt verwerkt in een trajectdossier met tips en aandachtpunten dat 
online beschikbaar wordt gesteld voor alle koorbesturen en in de opleiding voor 
koorbesturen. 

 
Opleiding koorbesturen 
● Koor&Stem ontwikkelt tegen 1 januari 2018 samen met de vrijwilligers een 

interactieve opleiding koorwerking ten behoeve van koorbestuursleden in de vorm 
van workshops, intervisies, lezingen, werkbezoeken, enz. Deze opleiding biedt de 
koorbesturen een inzicht in onder meer de volgende thema’s: rekrutering van 
zangers en vrijwilligers, auteursrechten, fondsenwerving, netwerking, 
vrijwilligerswerking, schrijven van subsidiedossiers en projectmanagement. De 
opleiding wordt vanaf 2018 minimum één keer aangeboden door de vijf provinciale 
afdelingen. De opleiding is in het voorjaar 2019 online beschikbaar voor alle 
koorbesturen.  

 
Infomap voor koorbesturen 
● Koor&Stem herziet de infomap voor koorbesturen van Koor&Stem jaarlijks en vult 

deze aan met actuele informatie voor de koorwereld. De infomap is online 
beschikbaar. Koor&Stem stelt een gedrukte versie beschikbaar aan koren die voor 
het eerst aansluiten bij Koor&Stem. 

 
 
2. In de komende beleidsperiode implementeert Koor&Stem het nieuwe 
vrijwilligersbeleid van de organisatie met co-creatie, duidelijke handvatten 
voor de vrijwilligerswerking en openlijke waardering van het vrijwilligerswerk 
in de organisatie 
 
Acties 
 
Co-creatieve werking  
● De Muziekcommissie van Koor&Stem vergadert drie tot vier keer per jaar en brengt 

adviezen uit over de artistieke en educatieve werking van de organisatie.  
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● Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vergadert vier keer per jaar en zet de adviezen 
van de Muziekcommissie om in concrete projecten en initiatieven. Hierbij wordt 
aandachtig bekeken op welke manier initiatieven van de provinciale afdelingen in de 
werking geïntegreerd kunnen worden.  

● De professionele medewerkers van Koor&Stem ondersteunen en faciliteren de 
werking van de Muziekcommissie en van het IPO.  

● De werkgroep vrijwilligersbeleid vergadert twee keer per jaar, evalueert de 
vrijwilligerswerking en stuurt bij waar nodig. 

● De interne communicatie tussen de vrijwilligers van Koor&Stem wordt versterkt met 
onder meer een blog over de vrijwilligerswerking. De provinciale afdelingen werken 
als redacteur mee aan de blog.  

 
Praktijkgids voor vrijwilligers 
● Eind 2017 is een praktijkgids voor vrijwilligerswerking in Koor&Stem gereed en 

verspreid onder de vrijwilligers van Koor&Stem. 
● In elke provincie organiseert Koor&Stem in 2018 twee workshops ten behoeve van 

de vrijwilligers in Koor&Stem. In deze workshops wordt de vrijwilligerswerking 
toegelicht aan de hand van de praktijkgids. 

● Vanaf 2019 wordt de praktijkgids jaarlijks bijgewerkt en aangevuld met interessante 
praktijkvoorbeelden.  

 
Medewerkersdag 
● Elk jaar organiseert Koor&Stem een medewerkersdag waarop alle vrijwilligers en 

professionele medewerkers worden uitgenodigd.  
● Tijdens deze medewerkersdag huldigt Koor&Stem de ‘vrijwilligers van het jaar’ als 

blijk van waardering voor het vele werk dat onze vrijwilligers doen. 
● De voorbereiding en uitwerking van de medewerkersdag gebeurt in co-creatie.  
 
 
3. Koor&Stem versterkt de relaties met de klanten in de koorwereld en denkt 
na over het lidmaatschap van de toekomst 
 
Acties 
 
Prospectie 
● Koor&Stem voert prospectie naar niet aangesloten koren in Vlaanderen en werkt een 

nieuw plan uit om de nieuw aangesloten koren te verwelkomen in de organisatie. De 
prospectie is klaar tegen augustus 2018. De actie naar niet aangesloten koren begint 
in september 2018. 

 
Klantenrelaties 
● Koor&Stem ontwikkelt een klantgerichte houding in de organisatie, die gekenmerkt 

wordt door dienstbaarheid, flexibiliteit, klantvriendelijkheid, loyaliteit, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid. Met ‘klanten’ worden  

 
Praktijkgids voor startende koren 
● De organisatie werkt een praktijkgids uit voor vrijwilligers die een koor willen 

oprichten. De praktijkgids is klaar tegen september 2018.  
 
Lidmaatschap van de toekomst 
● De werkgroep vrijwilligersbeleid en de Raad van Bestuur formuleren een visie op het 

lidmaatschap van de 21ste eeuw en werken hiervoor een actieplan uit. Dit plan is 
klaar tegen het einde van de beleidsperiode.  
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4. Koor&Stem versterkt de relatie tussen de vrijwilligers en het professionele 
veld  
 
Acties 
 
Referentiekader 
● Koor&Stem maakt in overleg met de professionals een referentiekader op voor de 

betaling van dirigenten, coaches, solisten, stemvormers, docenten en andere 
professionele medewerkers in de koorwereld. Samen met dat referentiekader 
actualiseert Koor&Stem een aantal formats voor de opmaak van contracten tussen 
koorbesturen en professionals. Het referentiekader en de formats zijn klaar tegen het 
einde van 2017 en kunnen online worden geconsulteerd.  

 
Procedures 
● Koor&Stem herbekijkt een aantal procedures met betrekking tot de samenwerking 

met professionals: honorering, contract en andere zaken.  
● De nieuwe, herziene, procedures zijn klaar in het voorjaar van 2018.   
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8.3. Educatie 
 
Strategische doelstelling: 
 
Het educatieve aanbod van Koor&Stem helpt iedereen die op een 
kwaliteitsvolle manier wil zingen. De aandacht voor het muzikale erfgoed en 
voor de vernieuwing van het koorrepertoire staat hierbij centraal.  
 
 
Levenslang leren en inspiratie opdoen is inherent aan de koorwereld. 
 
De koorwereld besteedt veel aandacht aan de vraag: ‘Hoe zingen we?’ Zingen is leuk 
maar niet vrijblijvend. Net als bij andere muziekinstrumenten is goed zingen een 
levenslang leerproces. Een goede zanger gaat op zoek naar een juist stemgebruik, hij 
leert hoe hij zijn stem moet gebruiken bij het samen zingen en wordt zich zo bewust van 
zijn eigen stem.  
 
De dirigent van het koor is een zeer bepalende factor in dit proces, want hij begeleidt 
immers de zangers hierin. De opleiding van dirigenten blijft daarom een belangrijk 
aandachtspunt voor de koorwereld. Die opleidingen worden vandaag verzorgd door het 
Hoger Kunstonderwijs, door het Deeltijds Kunstonderwijs en door een aantal profit en 
non-profit organisaties waaronder Koor&Stem. Een samenwerking tussen al die actoren 
zorgt ervoor dat de opleidingen een aanbod kunnen formuleren dat actief inspeelt op de 
behoeften van de dirigenten en de zangers in de koorwereld. Het is duidelijk dat er op dit 
gebied een inhaaloperatie nodig is. Het versterken van de competenties van de 
dirigenten blijft daarom een prioriteit voor de komende jaren.  
 
De vraag ‘Hoe zingen we?’ gaat gepaard aan de vraag ‘Wat zingen we?’ Het blijft een 
uitdaging om dirigenten te begeleiden bij de selectie van geschikt repertoire voor het 
koor. Waar is dat te vinden? Is er didactisch materiaal beschikbaar om de dirigent te 
helpen bij het instuderen van het repertoire? Durft de dirigent ook te grijpen naar 
hedendaags koorrepertoire? Hebben dirigenten en componisten contact met elkaar over 
nieuw koorrepertoire? Het online beschikbaar maken van koorliteratuur beïnvloedt het 
antwoord op al die repertoirevragen. Dit biedt tevens unieke kansen om de verschillende 
actoren die betrokken zijn bij koorrepertoire - zangers, dirigenten, componisten en 
uitgevers - nauw te laten samenwerken en snel te laten inspelen op dergelijke vragen en 
behoeften in de koorwereld.  
 
Kunsteducatie behoort tot de corebusiness van Koor&Stem. Maar ook andere sectoren en 
domeinen doen aan kunsteducatie. Intense dialoog, constructieve afstemming en 
complementair handelen is wenselijk. Onder impuls van de overheid en vanuit het 
intrinsieke geloof dat het Deeltijds Kunstonderwijs en amateurkunsten elkaar kunnen 
aanvullen en versterken, wil ook Koor&Stem nadenken hoe zich tot het Deeltijds 
Kunstonderwijs te verhouden.  
 
 
Operationele doelstellingen  
 
Koor&Stem wil op vier gebieden een invulling geven aan het beleid inzake educatie en 
repertoirevernieuwing: coaching, opleidingen en repertoire en digitale platformen / 
websites. Voor deze gebieden zijn de volgende doelstellingen en acties geformuleerd: 
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Coaching 
 
1. Koor&Stem voorziet jaarlijks koorcoaching voor de aangesloten koren en 
implementeert hiervoor een nieuw concept 
  
Acties  
● Het team van Koor&Stem geeft jaarlijks invulling aan 1000 uren koorcoaching als 

educatief aanbod aan de aangesloten koren en draagt zorg voor de administratieve 
opvolging van aanvragen voor koorcoaching.  

● In het eerste jaar van de beleidsperiode herziet Koor&Stem het concept voor 
koorcoaching in samenspraak met de Muziekcommissie. Het nieuwe concept voor 
koorcoaching wordt van toepassing bij de start van het werkjaar 2017-2018. 

 
 
2. Koor&Stem volgt de jongerenwerking actief op en integreert deze volledig in 
de reguliere werking  
  
Acties 
● In het voorjaar van 2017 evalueert Koor&Stem de jongerenwerking van Koor&Stem 

en stelt in overleg met de jongeren een nieuw actieplan op.  
● Koor&Stem ondersteunt en faciliteert de jongerenwerking.  
● In 2021 is de jongerenwerking volledig geïntegreerd in werking van Koor&Stem en 

zichtbaar in de organisatie. 
 
 
3. Koor&Stem ontwikkelt een beurzensysteem voor jonge talentvolle artiesten 
en maakt dit onderdeel van de reguliere werking  
 
Acties 
● In het voorjaar van 2017 wordt een reglement opgesteld voor de toekenning en 

evaluatie van (opleidings)beurzen voor jonge talentvolle artiesten uit Vlaanderen. Dit 
reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Muziekcommissie van 
Koor&Stem.  

● Koor&Stem kent jaarlijks twee beurzen toe.  
● Degenen die een beurs ontvingen schrijven een evaluatierapport over de opleiding 

die zij konden volgen.  
● Koor&Stem zal regelmatig aandacht besteden aan de activiteiten van deze jonge 

beloftes via haar communicatiekanalen.  
 
 
Opleidingen 
 
4. Koor&Stem versterkt de competenties van dirigenten en biedt jaarlijks een 
dirigentenopleiding aan met minimum één basisopleiding koordirectie en vier 
themadagen 
 
Acties  
● Koor&Stem biedt jaarlijks een dirigentenopleiding aan met minimum één 

basisopleiding koordirectie en vier themadagen. De artistieke en organisatorische 
invulling en programmatie van deze opleidingsmodules komt tot stand op een co-
creatieve manier.  

● Het programma streeft jaarlijks naar een bereik van gemiddeld 15% van de 
dirigenten van de aangesloten koren. 
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5. Koor&Stem verzorgt vormingsmomenten voor leerkrachten die zingen met 
kinderen. 
 
Acties 
● Koor&Stem verzorgt vormingsmomenten voor leerkrachten die zingen met kinderen 

in de vorm van workshops, pedagogische studiemomenten en provinciale 
schoolzangdagen. Koor&Stem organiseert minstens 10 van deze workshops en 
pedagogische studiemomenten per jaar en bereikt daarmee 200 leerkrachten. In de 
provincies organiseert Koor&Stem jaarlijks minstens 5 schoolzangdagen, waarmee 
minstens 1000 kinderen worden bereikt. 

● Het vormingsaanbod wordt bekend gemaakt via de website Doewap 
(www.doewap.be), de nieuwsbrief Doewap en de communicatiekanalen van 
Koor&Stem. 

● De vormingsmomenten komen tot stand in samenwerking met partners uit het 
onderwijs en uit het vormingswerk.  

● Koor&Stem doet beroep op freelance medewerkers voor de educatieve invulling van 
de vormingsmomenten.  

 
 
6. Koor&Stem biedt jaarlijks twee themadagen ‘vorming voor koristen’ aan op 
minimum twee plaatsen in Vlaanderen 
 
Acties 
● Koor&Stem bereidt een didactische bundel voor koristen voor. Deze is klaar in 2017. 
● De cursus wordt opgenomen in de werking als een themadag voor zangers zonder 

muzikale voorkennis. 
● Met deze cursus bereikt Koor&Stem jaarlijks minstens 100 zangers.  
 
 
7. ‘De Stem van ons Geheugen’ biedt jaarlijks vorming aan professionals en 
amateurs die willen zingen in relatie tot mensen met dementie  
 
Acties 
● ‘De Stem van ons Geheugen’ ontwikkelt een langdurig modulair traject voor 

professionals in de zorg waarbij alle aspecten van het zingen in relatie tot mensen 
met dementie aan bod komen. 

● ‘De Stem van ons Geheugen’ ontwikkelt workshops voor directies en beleidsmakers 
uit de zorg. 

● ‘De Stem van ons Geheugen’ ontwikkelt workshops voor mantelzorgers. 
● ‘De Stem van ons Geheugen’ ontwikkelt een vervolgtraject voor degenen die in het 

verleden een infosessie zingen in relatie tot mensen met dementie bij Koor&Stem 
volgden.  

● ‘De Stem van ons Geheugen’ ontwikkelt workshops voor studenten in het reguliere 
onderwijs in zorgopleidingen. 

● Deze trajecten en workshops bereiken jaarlijks minstens 250 cursisten.  
 
 
8. Koor&Stem faciliteert de opleidingen ‘Zingen met kinderen’ (in 
samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 
Lier) en het postgraduaat kinder- en jeugdkoordirectie (in samenwerking met 
het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) 
 
Acties  
● De partners voeren een gemeenschappelijke promotie voor de opleidingen ‘Zingen 

met kinderen’ en ‘postgraduaat kinder- en jeugdkoordirectie’.  
● De partners zorgen voor een jaarlijkse evaluatie van die opleidingen en sturen deze, 

waar nodig, inhoudelijk bij. 
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● Koor&Stem informeert het koornetwerk over de resultaten ervan.  
 
9. Koor&Stem versterkt de band met het Deeltijds Kunstonderwijs en 
onderzoekt of er nieuwe samenwerkingsverbanden met het Deeltijds 
Kunstonderwijs kunnen worden opgezet  
 
Acties 
● Het project ‘De Stem van ons Geheugen’ faciliteert contact, sensibilisering en 

communicatie met het Deeltijds Kunstonderwijs zodat muziekacademies en leerlingen 
aan muziekacademies betrokken kunnen worden bij contactkoren en het zingen met 
mensen met dementie in het algemeen.  

● Onderzoek wijst uit of er een opleiding kan worden uitgewerkt voor muzikanten die 
samenzangmomenten of muzikale bezinningsmomenten kunnen leiden (priesters, 
moreel consulenten, leerkrachten, animatoren, enz.). 

● Koor&Stem is vertegenwoordigd in de werkgroep competentieprofielen 
Amateurkunsten / DKO en levert een actieve bijdrage aan het opmaken van 
wederzijdse competenties en kwalificaties tussen het Deeltijds Kunstonderwijs en het 
amateurkunstenveld in het kader van talentontwikkeling en kwaliteitsversterking. 

 
 
Nieuw koorrepertoire en didactisch materiaal 
 
10. Koor&Stem ontwikkelt nieuw koorrepertoire en didactisch materiaal  
 
Acties 
● Elk jaar schrijven 8 Vlaamse componisten een nieuwe koorcompositie die gratis ter 

beschikking wordt gesteld via de website Koorklank.be. Daarnaast zetten we de 
digitalisering van de papieren koorpagina’s verder. Ook die partituren verschijnen op 
Koorklank, ca. 10 per jaar. 

● Elk jaar verschijnen er 12 nieuwe kinderliedjes – een mix van volksliedjes en nieuw-
gecomponeerde kinderliedjes voor Doewap. De liedjes worden thematisch gebundeld 
en tegen betaling aangeboden op de Doewapwebsite.  

● Gekoppeld aan de doelgroepontmoetingen en aan de nationale 
ontmoetingsmomenten zorgt Koor&Stem voor geschikt (en evt. aangepast) 
repertoire dat tijdens deze ontmoetingen kan worden gebruikt. 

● ‘De Stem van ons Geheugen’ geeft nieuw liedmateriaal uit dat aangepast is aan de 
behoeften van mensen met dementie en ontwikkelt didactisch materiaal voor de 
thuiszorg en mantelzorgers. 

 
 
11. Koor&Stem voert actie voor de internationale promotie van Vlaamse 
koormuziek  
 
Acties 
● In 2017, 2019 en 2021 geeft Koor&Stem een publicatie uit over Vlaamse 

koormuziek, zowel in een gedrukte als in een digitale versie.  
● Deze publicatie gaat telkens vergezeld van een promotiecampagne onder een 

internationaal geïnteresseerd publiek.  
● Op internationale festivals en wedstrijden zorgt Koor&Stem voor aanwezigheid van 

Vlaamse koormuziek, bijv. in de vorm van workshops voor dirigenten. 
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Digitale platformen en websites 
 
12. Koor&Stem ontwikkelt en optimaliseert haar digitale communicatiekanalen  
 
Acties  
● Koor&Stem onderhoudt en draagt zorg voor de ontwikkeling en optimalisering van de 

volgende digitale communicatiekanalen: de platformen www.koorenstem.be en 
www.koorklank.be, de doelgroepwebsites www.doewap.be en 
www.destemvanonsgeheugen.be en de webshop van Koor&Stem.  

● De Koor&Stem website wordt vernieuwd en wordt een digitaal platform waarin de 
werking van de aangesloten koren centraal komt te staan. Een eerste versie van de 
nieuwe website wordt gelanceerd in het najaar van 2017. Gedurende de 
beleidsperiode worden er gefaseerd nieuwe functionaliteiten toegevoegd. 

● De online bibliotheek wordt geïntegreerd in de website www.koorklank.be. De 
integratie is klaar tegen september 2017. 

De uitwerking van de acties met betrekking tot de communicatie wordt beschreven in 
hoofdstuk 9. 
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8.4. Participatie 
 
Strategische doelstelling 
 
De verschillende doelgroepen binnen de koorwereld participeren aan artistieke 
projecten en opleidingen. Bij de organisatie hiervan is rekening gehouden met 
inclusie van kansengroepen en met de diversiteit in de samenleving.  
 
 
De koorwereld is een ontmoetingsplaats voor mensen met zeer diverse 
achtergronden.  
 
De koorwereld zorgt ervoor dat heel veel mensen kunnen participeren aan culturele en 
sociale activiteiten. In heel Europa zijn 1 miljoen koren actief met naar schatting 37 
miljoen koorzangers. Wekelijks komen die zangers samen om in het eigen koor samen te 
zingen en samen te werken aan het volgende kooroptreden. Koorwerking en participatie 
gaan dus hand in hand.  
 
Het is belangrijk dat koren ook mogelijkheden hebben om buiten de beslotenheid van 
hun lokale gemeenschap te treden. Via festivals, wedstrijden en evenementen krijgen 
koren de kans om samen te zingen, elkaar te leren kennen en samen plannen te maken 
voor hun volgende kooractiviteiten. Zij maken kennis met nieuw koorrepertoire en 
verschillende artistieke visies. Zo ontdekken ze de diversiteit in de koorwereld en leren 
ze hoe ze een inclusieve koorwerking tot stand kunnen brengen.  
 
Samenzang is echter niet alleen het voorrecht van de koorwereld. Samen zingen behoort 
tot één van de culturele tradities van onze samenleving en is er diep geworteld. Denken 
we maar aan de zangmomenten in onder meer klasjes op de kleuterschool of in het 
basisonderwijs, samen zingen in jeugdbewegingen, in woon- en zorgcentra en op vele 
andere plaatsen in de samenleving. Om die samenzang inhoud te geven zijn 
gekwalificeerde mensen nodig die de samenzangmomenten kwaliteitsvol kunnen 
invullen.  
 
We moeten er ons ook van bewust zijn dat in onze samenleving niet iedereen dergelijke 
kansen krijgt. Sommige kansengroepen in onze samenleving zetten niet spontaan de 
stap naar een koor of kunnen omwille van verschillende redenen niet aan een 
samenzangmomenten participeren. Daarbij kan het bijv. gaan om mensen met 
beperkingen, kinderen in armoede, daklozen, ex-gevangenen, nieuwkomers met een 
vluchtelingen- of migratieachtergrond, langdurig zieken of mensen met dementie. De 
koorwereld staat open voor die kansengroepen en onderneemt al heel wat activiteiten 
om een koorwerking uit te bouwen waar die mensen welkom zijn. Om de sociale exclusie 
van die groepen te voorkomen, is het noodzakelijk dat de koorwereld dit blijft doen.  
 
Dit is niet alleen een taak van de koorwereld, maar ook van amateurkunsten in het 
algemeen. Amateurkunst heeft vele troeven: laagdrempelig en democratisch, sleutel tot 
zelfontplooiing, barstensvol talent, artistiek divers en een krachtig instrument om de 
sociale cohesie mee vorm te geven. Toch is het niet altijd evident om deze sterktes 
zichtbaar te maken; in de media, bij het brede publiek of overheden. Samen met de 
collega-organisaties streven we ernaar het draagvlak voor amateurkunsten te versterken 
en uit te breiden.  
 
Streefdoel: iedereen is overtuigd van de kracht van kunstbeoefening in de vrije tijd. Of 
het nu op artistiek, educatief en/of sociaal gebied is. De beeldvorming zit goed en is 
genuanceerd. Koor&Stem draagt zijn steentje bij aan bijv. onderzoek, monitoring, 
gezamenlijke promotiecampagnes, sprankelende events, het opzoeken van media-
aandacht of brede aanwezigheidspolitiek in een ruim netwerk van sleutelfiguren. We 
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zetten de troeven van onze sector extra in de kijker zodat kunstbeoefening in de vrije 
tijd echt naar waarde wordt geschat. Ook de sector krijgt waardering en erkenning voor 
de ondersteuning die ze biedt.  
 
Koor&Stem focust in de volgende beleidsperiode op participatie en geeft aan dit begrip 
een zeer ruime invulling. Het participatiebeleid van Koor&Stem is herkenbaar voor de 
koorwereld, cultureel divers en inclusief. De uitwerking van dit beleid is vernieuwend en 
maatschappelijk relevant.  
 
Koor&Stem vult het participatiebeleid in de eerste plaats in met koorontmoetingen, 
omdat het heel belangrijk is dat koren de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, samen 
te zingen en samen plannen te maken. Zingen is een sociale activiteit en ontmoeten is 
een van de basisbehoeften in de koorwereld 
 
Koor&Stem ontwikkelt haar participatiebeleid op basis van onderzoek naar de behoeften 
en verwachtingen in de koorwereld. De organisatie gaat hierbij innovatief te werk. 

 
Koor&Stem geeft aan haar participatiebeleid een professionele invulling via haar 
educatieve programma en haar uitgaven. De organisatie ondersteunt en faciliteert dit 
participatiebeleid via een geprofessionaliseerde aanpak en een sterk vrijwilligersbeleid. 
Hierbij streven we bewust naar een co-creatieve werkwijze.  
 
 
Operationele doelstellingen  
 
Koor&Stem wil met de volgende doelstellingen en acties invulling geven aan het 
participatiebeleid: 
 
 
1. Koor&Stem organiseert koorontmoetingen die gericht zijn op 
talentontwikkeling en die de kijk op de nationale en internationale koorwerking 
verruimen 
 
Acties  
 
Nationaal ontmoetingsmoment  
● Koor&Stem organiseert een nationaal ontmoetingsmoment voor alle koren in 

Vlaanderen waaraan zangers van alle generaties kunnen meedoen. Voorafgaand aan 
dit evenement ontwikkelt Koor&Stem een voorbereidend traject voor koren. Er 
worden drie edities voorzien, in 2018, 2020 en 2022.  

● Koor&Stem wil dit evenement ontwikkelen in samenwerking met het lokale 
cultuurbeleid en andere partners.  

● De programmatie van de nationale ontmoetingen wordt op een co-creatieve manier 
ingevuld. De Muziekcommissie van Koor&Stem brengt hiervoor een advies uit. Aan 
de programmatie wordt telkens een internationale dimensie toegevoegd.  

● Voor dit evenement wordt een liedbundel uitgebracht die als leidraad fungeert.  
● Het evenement heeft een belangrijke signaalfunctie voor de koorwereld. 
 
Doelgroepontmoetingen 
● De doelgroepontmoetingen brengen specifieke doelgroepen samen met het oog op 

talentontwikkeling: vrouwen- en meisjeskoren, mannen- en knapenkoren, popkoren, 
liturgische koren, school- en academiekoren, basiskoren, universiteitskoren, enz. 

● Er wordt minimaal één doelgroepontmoeting gepland per jaar.  
● De programmatie van de doelgroepontmoetingen wordt afgestemd op die van het 

nationale ontmoetingsmoment. 
● De programmatie van de doelgroepontmoetingen wordt op een co-creatieve manier 

ingevuld. De Muziekcommissie van Koor&Stem formuleert hiervoor een advies.   
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● Bestaande initiatieven worden geïntegreerd in de doelgroepontmoetingen, zoals de 
koordagen en zomerzingweek voor kinderen, de jongerenweekenden, de cursus Grijs 
gezongen voor de oudere zanger, de liturgische zangdagen en de koorronde.  

 
 
2. Innovatieve trajecten hebben een signaal- en voorbeeldfunctie voor de 
koorwereld 
 
Acties 
 
Singing Brussels  
● Koor&Stem is partner in het participatieproject ‘Singing Brussels’, dat in 

samenwerking met Bozar en de Fédération Choral Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie 
wordt ontwikkeld en dat tot doel heeft heel Brussel aan het zingen te krijgen. 
Koor&Stem investeert mee in de ontwikkeling van dit project en wil hierin een nog 
actievere rol spelen dan in de voorgaande jaren. 

● Koor&Stem onderzoekt samen met de partners op welke manier het jaarlijkse 
Singing Brussels Celebration Weekend verder uit zou kunnen groeien tot een 
toonaangevend evenement waar zangers, koren, dirigenten, componisten en 
muziekuitgevers elkaar kunnen ontmoeten.  

 
Belgisch Nationaal Jeugdkoor (werktitel) 
● Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor is een talentontwikkelingstraject voor jonge 

Belgische zangers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.  
● Door zijn topkwaliteit en innovatieve manieren van presenteren en communiceren 

met het publiek heeft het koor een voorbeeld- en signaalfunctie voor de koorwereld 
in België. 

● Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor wordt een ambassadeur voor koorzang met 
optredens en activiteiten in binnen- en buitenland. 

● De werking van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor is één van de resultaten van de 
samenwerking tussen de drie Belgische koorfederaties: Fédération Chorale Wallonie-
Bruxelles A Cœur Joie, Musikverband Födekam Ostbelgien en Koor&Stem.  

● In 2017 is de start van het koor voorzien en werken we de langetermijnvisie en de 
planning voor het koor uit. Verdere acties zijn hiervan afhankelijk. 

 
‘De Stem van ons Geheugen’ 
● Het project ‘De Stem van ons Geheugen’ zorgt ervoor dat dementie als 

maatschappelijk thema uitgedragen wordt naar de amateurkoorwereld en 
muziekacademies. 

 
 
3. Actieve participatie aan internationale projecten zorgt voor kennisopbouw en 
ervaringsuitwisseling in de koorwereld  
 
Acties 
 
Sing Me In - Europees diversiteitsproject 
● Het project Sing Me In focust op de participatie van jonge nieuwkomers en 

vluchtelingen en geeft hun daarbij een actieve rol.  
● Koor&Stem vindt minstens vijf goede praktijkvoorbeelden van samen zingen als 

ondersteuning bij het participatieproces van jonge nieuwkomers. 
● Koor&Stem betrekt minstens drie organisaties bij een reflectie- en discussiemoment. 

Koor&Stem definieert minstens tien richtlijnen voor een kwalitatieve en proactieve 
aanpak van zingen als onderdeel van het integratie- en participatieproces van jonge 
migranten en vluchtelingen. 

● Koor&Stem test 12 liedjes die als onderdeel van Doewap kunnen worden 
gepubliceerd, incl. tekst, partituren, didactische tips en opname. 
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● Koor&Stem organiseert workshops waarin het nieuwe materiaal wordt uitgetest met 
jonge nieuwkomers en vluchtelingen.  

● Koor&Stem streeft ernaar het nieuwe materiaal ingang te doen vinden op scholen in 
het lager onderwijs. Zo organiseert Koor&Stem in het najaar van 2018 een ‘multiplier 
event’ voor kinder- en jeugdkoordirigenten en leerkrachten lager onderwijs waar de 
nieuwe methodieken en het nieuwe repertoire worden voorgesteld. 

● Het project ‘Sing me In’ wordt geëvalueerd in het najaar van 2018. Aan de hand van 
het rapport wordt nagegaan hoe dit diversiteitsproject verder kan worden ontwikkeld. 

 
Hearts in Harmony - Europees inclusieproject  
● Samen met een aantal Europese koororganisaties en de European Choral Association 

– Europa Cantat (ECA-EC) dient Koor&Stem een Erasmus+ Europese 
subsidieaanvraag in om inclusie in de koorwereld te bevorderen. De projectaanvraag 
is in lijn met het Hearts in Harmony-concept en stelt het samen zingen met mensen 
van verschillende generaties centraal, in het speciaal het samen zingen met mensen 
met dementie.  

● Het project wordt in het voorjaar van 2017 ingediend. De beslissing hierover wordt in 
het najaar van 2017 verwacht.  

● Het Hearts in Harmony concept wordt meegenomen in de programmatie van 
ontmoetingen gedurende de volgende beleidsperiode.  

 
Internationale werking in Vlaanderen en Europa 
● Koor&Stem ondersteunt en faciliteert de werking van het Europees Muziekfestival 

voor de Jeugd en de Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen-Maasmechelen. 
● In de communicatie van Koor&Stem gaat meer aandacht naar de werking van ECA-

EC. Koor&Stem maakt actief promotie voor Eurochoir, het festival Europa Cantat 
Junior 2017 en 2021 en het festival Europa Cantat 2018 en 2021 en lanceert 
oproepen om deel te nemen aan die initiatieven. Tevens tracht de organisatie te 
voorzien in een financiële ondersteuning van de participanten.  

● De Muziekcommissie formuleert een artistiek advies voor ECA-EC met betrekking tot 
de artistieke invulling van bovengenoemde initiatieven.  

 
 
4. Koor&Stem geeft artistiek en organisatorisch advies om de kwaliteit van de 
participatieprocessen in de koorwereld te bevorderen 
 
Acties  
 
Artistiek advies 
● Artistiek advies versterkt de participatieprocessen in de koorwereld. Daarom 

verstrekt Koor&Stem artistiek advies aan de aangesloten koren: over de 
samenstelling van een concertprogramma, repertoire, selectie van begeleiders, 
solisten, dirigenten, muzikanten, etc.  

● De adviesverstrekking verloopt door middel van persoonlijke gesprekken, feedback 
op repetities of concerten en via andere beschikbare communicatiekanalen. 

● De artistieke adviesverstrekking wordt ingeschat op 560 uren per jaar. 
 
Organisatorisch advies 
● Organisatorisch advies versterkt de participatieprocessen in de koorwereld. 

Koor&Stem geeft daarom organisatorisch advies aan de aangesloten koren: over 
auteursrechten, sponsoring, contracten, boekhouding, fiscale verplichtingen, het 
vzw-statuut, verzekeringen, etc.  

● De adviesverstrekking verloopt door middel van persoonlijke gesprekken en via 
andere beschikbare communicatiekanalen. 

● De organisatorische adviesverstrekking wordt ingeschat op 240 uren per jaar.  
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Opvolging vragen  
● Koor&Stem verzorgt de opvolging van allerhande vragen over evenementen en 

initiatieven van productiehuizen, culturele centra, lokale besturen en andere 
organisatoren.  

● De opvolging van die vragen wordt ingeschat op 80 uren per jaar. 
 
 
5. Koor&Stem ondersteunt nationale en internationale participatieve werkingen 
en informeert de koorwereld hierover 
 
Acties 
 
Ondersteuning van participatieve initiatieven in Vlaanderen 
● Koor&Stem ondersteunt participatieve initiatieven zoals de Week voor de 

Amateurkunsten, de Cultuurmarkt, Aarschot volkoren, Mechelen hoort Stemmen en 
Meerstemmig Gent. 

● Koor&Stem ondersteunt organisaties die dergelijke participatieve initiatieven 
organiseren, zoals Koorlink en Fameus. 

● Als lid van het Antwerpse GreenTrack netwerk levert Koor&Stem, samen met andere 
actoren uit de cultuursector, een actieve bijdrage aan een duurzame samenleving. 

● Koor&Stem is vertegenwoordigd in de statutaire organen van het Forum voor 
Amateurkunsten, Fameus, de Vlaamse Muziekraad en de Adviesraad van het 
Conservatorium Vlaanderen. 

 
Koor&Stem participeert aan internationale evenementen en is 
vertegenwoordigd in internationale koororganisaties  
● Op basis van het programma beslist Koor&Stem of de organisatie aanwezig kan zijn 

op jaarvergaderingen, symposia of conferenties van ECA-EC, IFCM - International 
Federation for Choral Music, EMC - European Music Council, EAS - European 
Association for Music in Schools, EVTA – European Voice Teachers Association, 
Musica International / ACDA – American Choral Directors Association en andere voor 
Koor&Stem relevante organisaties.  

● Koor&Stem is vertegenwoordigd in de statutaire organen van ECA-EC en Musica 
International. 

 
Informatievoorziening  
● Koor&Stem informeert de koorwereld over allerhande nationale en internationale 

wedstrijden, festivals, symposia, conferenties en andere initiatieven via de eigen 
informatiekanalen. De verwerking van dergelijke informatie wordt ingeschat op 80 
uren per jaar. 
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8.5. Beoogde resultaten beleidsplan Koor&Stem 2017-2021 
 
Onderzoek en innovatie 
 
1. De resultaten van het onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van specifieke 

doelgroepen binnen de koorwereld zijn beschikbaar en worden vertaald naar concrete 
acties.  

2. Artistiek innovatieve zangprojecten brengen zangers en koren in Vlaanderen op 
nieuwe manieren samen.  

 
Ondernemerschap en vrijwilligerswerk 
 
3. Tussen alle niveaus van de koorwereld is een wisselwerking op gang gekomen 

waarbij kennis en ervaring worden gedeeld. 
4. Aan de hand van het nieuwe vrijwilligersbeleid werken de vrijwillige en professionele 

medewerkers van Koor&Stem co-creatief samen aan de invulling van de missie en 
doelstellingen van de organisatie.  

5. Nieuwe klanten in de koorwereld zijn opgespoord en krijgen de dienstverlening die bij 
hun behoeften past. 

6. De samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen in de koorwereld verloopt 
vlot en is transparant.  

 
Educatie 
 
7. Een nieuw systeem van koorcoaching en van coaching van jonge talenten is in de 

koorwereld geïmplementeerd en geeft een impuls aan de artistieke werking van 
koren.  

8. Het educatieve programma van Koor&Stem geeft een concrete invulling aan het 
concept ‘levenslang leren’ voor zangers, dirigenten, leerkrachten, iedereen die op een 
kwaliteitsvolle manier wil zingen met kinderen en iedereen die wil zingen in relatie tot 
mensen met dementie.  

9. Er is nieuw kwaliteitsvol liedrepertoire beschikbaar voor verschillende doelgroepen. 
Dit is o.a. beschikbaar via verschillende digitale platformen. 

 
Participatie 
 
10. De nationale en provinciale koorontmoetingen zijn uitgegroeid tot belangrijke en 

toonaangevende evenementen in Vlaamse koorwereld.  
11. Nieuwe innovatieve trajecten hebben een voorbeeldfunctie en stimuleren de 

participatie in de koorwereld. 
12. Uitwisseling van kennis en ervaring draagt bij aan meer participatie en meer kwaliteit 

in de koorwereld. 
13. De koorwereld schenkt aandacht aan de inclusie van kansengroepen en speelt actief 

in op de diversiteit in de samenleving.  
14. De Vlaamse koorwereld is actief betrokken bij de internationale koorwerking en is 

hierover goed geïnformeerd.  
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9. COMMUNICATIE 
 
Koor&Stem voert een integraal communicatiebeleid voor de periode 2017-2021. 
Hieronder wordt de communicatiestrategie per communicatiekanaal en per 
doelgroep weergegeven.  
 
De nieuwe communicatiekanalen die in de vorige beleidsperiode werden gecreëerd, 
worden in de periode 2017-2021 verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. www.doewap.be 
bedient leerkrachten uit de lagere school en faciliteert het zingen op school. 
www.destemvanonsgeheugen.be bereikt contactkoren, WZC’s, zorgverleners en 
mantelzorgers die willen zingen met mensen met dementie. Elk heeft een distinctieve 
huisstijl en herkenbaarheid, ook in afgeleiden als drukwerk, nieuwsbrieven edm. maar is 
evenzeer onmiskenbaar een ‘Koor&Stem-product’. 
 
Naast de inspanningen voor die belendende doelgroepen, werd in 2014 ook het kanaal 
www.koorklank.be gelanceerd, dat zich specifiek richt naar een coredoelgroep van 
Koor&Stem vzw: dirigenten, docenten, coaches - het artistieke kader in het algemeen. In 
de komende jaren wordt dit platform verder uitgebouwd, met o.m. de integratie van 
onze (online) bibliotheekwerking.   
 
Bovendien gaat het platform op in een groter geheel. De website www.koorenstem.be 
krijgt namelijk in de eerste jaren van de nieuwe beleidsperiode een radicale make over. 
Naast het scherpstellen van de corporate identiteit van Koor&Stem, en het formuleren 
van ons aanbod, zetten we vooral in op community building, waardoor lokale 
koorwerking in Vlaanderen en de verschillende doelgroepen binnen die koorwerking 
zichzelf zullen kunnen profileren en presenteren aan elkaar en aan het publiek.  
 
Veel digitale communicatie uiteraard, maar we blijven evengoed inzetten op het 
gedrukte tijdschrift Stemband magazine, een blad met een duidelijk verhaal en profiel 
binnen onze communicatiestrategie.  
 

• STEMBAND MAGAZINE 
• SEIZOENSBROCHURE 
• FOLDER LIDMAATSCHAP + ANDERE 
• NIEUWSBRIEVEN 
• HUISSTIJL KOOR&STEM 
• CAMPAGNE VOOR BREED PUBLIEK 
• PROJECTCOMMUNICATIE 
• WEBSHOP: ONLINE PROMOTIE 
• INTERNATIONALISERING: MEERTALIGHEID 
• DOEWAP.BE 
• DESTEMVANONSGEHEUGEN.BE 
• KOORKLANK.BE 
• NIEUWE KOORENSTEM.BE + ‘KOORWERELD’-LUIK 

 
- - -  
STEMBAND MAGAZINE 
VORM: PERIODIEK DRUKWERK 
DOELGROEP: AANGESLOTEN KOREN, DIRIGENTEN, BESTUURSLEDEN, ABONNEES EN GEÏNTERESSEERDEN 
IN VOCALE MUZIEK.  
 
Stemband magazine is het tijdschrift van Koor&Stem gericht naar dirigenten van 
amateurkoren, bestuursleden, losse abonnees en geïnteresseerden in vocale muziek. Het 
tijdschrift bevat interviews met geroutineerde, maar ook met minder bekende dirigenten, 
zangers en vrijwilligers uit de koorwereld, repertoiretips, actuele bijdragen over 
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koormuziek, nieuws en kalender. Ook lokale koorwerking en -projecten komen aan bod, 
best practises die in onze vereniging worden gedeeld.  
Stemband magazine is cross mediaal opgevat en lees je ook in combinatie 
met www.koorklank.be, om bijv. media te raadplegen, een playlist te beluisteren of 
partituren te downloaden. Enerzijds vinden we het belangrijk om 4 x per jaar bij onze 
leden in de bus te vallen, en om de band op die manier aan het halen, anderzijds 
verspreiden we evenzeer onze content online, voor een maximaal bereik en om 
interactie mogelijk maken – o.m. door social sharing.     
Inbegrepen in het Koor&Stem lidmaatschap zijn 3 verzendingen, gericht aan de dirigent, 
de voorzitter en een persoon naar keuze van het koor. Stemband magazine wordt ook 
los verspreid en online gepubliceerd. Oplage: 3000 exemplaren. 24 blz. 
 

 
 
- - -  
SEIZOEN BROCHURE 
VORM: PERIODIEK DRUKWERK + ONLINE  
DOELGROEP: AANGESLOTEN KOREN, DIRIGENTEN, BESTUURSLEDEN 
Met ingang van het koorseizoen 2017-18 bundelen we ons aanbod in een gedrukte 
seizoen brochure, waarin alle vormingsactiviteiten van Koor&Stem worden 
gecommuniceerd. Per regio, per soort (opleiding, workshop, …) en per doelgroep en 
niveau. Dezelfde wijze van presentatie van het aanbod zal je ook op de nieuwe website 
van Koor&Stem terugvinden. 
 
- - -  
FOLDER LIDMAATSCHAP + ANDERE 
VORM: (PERIODIEK) DRUKWERK 
DOELGROEP: AANGESLOTEN KOREN, DIRIGENTEN, BESTUURSLEDEN 
De jaarlijkse lidmaatschapsfolder van Koor&Stem bundelt alle informatie over het 
lidmaatschap voor de aangesloten koren. Ook voor onze andere projecten, doelgroepen 
(van Doewap, ‘De Stem van ons Geheugen’), activiteiten, uitgaven, webshop edm. wordt 
er geregeld nieuw drukwerk voorzien.    
 
- - -  
NIEUWSBRIEVEN 
VORM: DIGITAAL 
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 
Koor&Stem heeft een goed uitgebouwde service voor periodieke nieuwsbrieven voor 
verschillende doelgroepen. Het totale bereik van deze nieuwsbrieven heeft anno 2016 de 
kaap van 15.000 abonnees overschreden. 
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• Nieuwsbrief Koor&Stem + KOORKLANK (12 x per jaar): ontvang nieuwtjes, 
kalender en info over zingen, koor en vocale muziek. Ook nieuwe inhoud op 
Koorklank (partituren, repertoirenieuws) wordt hierin aangekondigd. 

• Nieuwsbrief DOEWAP (6 x per jaar): liedjes voor in de klas, vormingen voor 
leerkrachten en zingen op school. 

• Nieuwsbrief ‘De Stem van ons Geheugen’ (4 x per jaar): Zangproject, 
liedmateriaal en vormingssessies voor professionele zorgverleners van mensen 
met dementie en familie en mantelzorgers van mensen met dementie. 

• Nieuwsbrief Liturgische Muziek (4 x per jaar):  Geïnteresseerd in projecten, 
vormingen en uitgaven met betrekking tot liturgische koormuziek? Blijf zo op de 
hoogte van ons aanbod. 

 
We gaan verder die weg op, werken aan het vergroten ons bereik (open rates, click 
throughs) en evalueren continu voor welke doelgroepen dit kanaal een meerwaarde 
betekent. We onderzoeken of er vraag is naar en draagvlak voor een ‘Koorwereld’-
nieuwsbrief, ter ondersteuning van onze aangesloten koren, gesegmenteerd per 
provincie. 
 

 
 
- - -  
 
HUISSTIJL KOOR&STEM 
De huisstijl van Koor&Stem wordt opgefrist naar aanleiding van de ontwikkeling van de 
nieuwe website www.koorenstem.be. Dit is een volgende fase in een proces dat reeds 
enkele jaren eerder werd ingezet, met de ontwikkeling van de eerder vermelde 
doelgroepkanalen: bij aanvang van deze nieuwe beleidsperiode creëren we een 
consistente bovenbouw.  
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- - -  
CAMPAGNE VOOR BREED PUBLIEK 
VORM: MIX 
DOELGROEP: BREDE PUBLIEK, ZANGERS BUITEN KOORVERBAND 
In de tweede helft van de nieuwe beleidsperiode voeren we een campagne voor breed 
publiek, waarbij we de koorwerking in Vlaanderen willen promoten en sensibiliseren met 
betrekking tot het belang van zingen in een koor en zingen in groep. Die campagne zal 
samengaan met een nog nader te bepalen evenement, en zal worden ondersteund door 
de nieuwe communitywebsite, die ook voor een breed publiek zal worden ontsloten. (‘Op 
zoek naar een koor in jouw regio?’)  
 
- - -  
PROJECTCOMMUNICATIE 
VORM: MIX 
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 
Koor&Stem stelt specifieke communicatieplannen op, en ontwikkelt campagnes, voor de 
verschillende (grotere) evenementen en projecten; in het bijzonder wanneer ze buiten 
de scope vallen van het reguliere aanbod (cfr. seizoen brochure) en ze een 
vernieuwende aanpak vereisen of nieuwe doelgroep beogen. We maken daarbij 
gebruiken van promotioneel drukwerk, digitale en online media, persoonlijke contacten, 
redactionele aandacht en andere ondersteunende communicatiemiddelen en partners.   
 
- - -  
SOCIALE MEDIA STRATEGIE 
VORM: SOCIALE MEDIA 
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 
Het gebruik van sociale media is een belangrijk instrument voor Koor&Stem, een 
organisatie die opereert binnen de sector van de amateurkunsten en het 
verenigingsleven! Koor&Stem houdt de vinger aan de pols van de nieuwste 
ontwikkelingen op dit vlak. Koor&Stem beheert op actieve wijze verschillende 
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Facebookpagina’s (Koor&Stem, Doewap, ‘De Stem van ons Geheugen’), een 
Facebookgroep en blog voor ons vrijwilligersnetwerk, een Twitteraccount en maakt 
verder gebruik van Youtube, Vimeo, Issuu en Flickr. 
 
- - -  
WEBSHOP: ONLINE PROMOTIE 
VORM: WEBSITE 
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 
De verkoop van onze producten (partituren, boeken, cd’s, digitale producten) verloopt 
sinds enkele jaren in stijgende mate via een webshop, beschikbaar via 
www.koorenstem.be/webshop. Onze shop bevat momenteel een 100-tal artikelen: we 
bekijken welke partituren uit de fondsen en backcatalogus die we beheren, nog via deze 
weg kunnen worden aangeboden. 
We hanteren daarnaast een communicatiestrategie in functie van onze geplande eigen 
uitgaven; er wordt geregeld aangepast promotiemateriaal opgemaakt, er worden 
advertenties in onze kanalen en die van derden ingevoegd, e-mailmarketingacties 
opgezet, promotie- en kortingsacties ingepland, Google en Facebook Ads ingezet, …    
 
- - -  
INTERNATIONALISERING: MEERTALIGHEID 
VORM: MIX 
DOELGROEP: INTERNATIONAAL PUBLIEK 
Koor&Stem heeft altijd al een sterk internationaal netwerk gehad als lid van European 
Choral Association - Europa Cantat. We rollen ook onze projecten internationaal uit (cfr. 
‘De Stem van ons Geheugen’)  of participeren aan grote Europese koorprojecten (cfr. 
Sing Me In). Ook voor wat de promotie betreft van Vlaamse componisten en hun 
koormuziek, blijven we ons uiteraard engageren (cfr. 8.3).  
Terwijl dit in het verleden eerder projectmatig gebeurde, willen we dit in de toekomst, 
bestendigen door o.m. meertaligheid structureel te introduceren op onze website(s) en 
enkele andere communicatiemiddelen. Daardoor kunnen we enerzijds een internationaal 
publiek aanspreken, sensibiliseren en informeren over onze werking en producten, en 
anderzijds internationaal informatie werven en ter beschikken stellen voor de Vlaamse 
koren (cfr. internationale uitwisselingen, korenfestivals, edm.). 
 
- - -  
DOEWAP.BE 
VORM: WEBSITE/PLATFORM 
DOELGROEP: LEERKRACHTEN DE LAGERE SCHOOL, ZINGEN OP SCHOOL, SCHOOLKOREN 
Doewap bedient leerkrachten uit de lagere school en faciliteert het zingen op school. Het 
platform is een blijvende bron van inspiratie: 2 x per jaar verschijnt er een nieuwe 
digitale uitgave met liedmateriaal, inclusief lesuitwerking en (karaoke)opname. Het gaat 
telkens om 6 liedjes, verschillend in moeilijkheidsgraad, aansluitend bij de thema’s van 
de lagere school. Vormingen voor iedereen, kort of lang, op maat gemaakt of met 
inschrijving.  
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                 ww.doewap.be                             www.destemvanonsgeheugen.be 
 
- - -  
DESTEMVANONSGEHEUGEN.BE 
VORM: WEBSITE 
DOELGROEP: CONTACTKOREN, WZC’S, ZORGVERLENERS EN MANTELZORGERS 
‘De Stem van ons Geheugen’ is een zangproject van Koor&Stem om het dagelijkse leven 
van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer te maken. We 
bieden daarvoor via de website speciaal materiaal aan: een cd, een liedtekstbundel, een 
inspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes en piano-
arrangementen van de liedjes. Via de promo- en vormingsinitiatieven, de website en 
nieuwsbrief sensibiliseren we rond dit thema in functie van het opzetten van 
contactkoren in Vlaanderen en het zingen in relatie tot mensen met dementie in het 
algemeen. 
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- - -  
KOORKLANK.BE 
VORM: WEBSITE/PLATFORM 
DOELGROEP: DIRIGENTEN, DOCENTEN, COACHES - HET ARTISTIEKE KADER  
 
Koorklank spreekt heel gericht het artistieke kader aan. Ze vinden er inspiratie, nieuws 
en info over vormingsactiviteiten voor dirigenten. Koorklank is het nieuwskanaal van de 
bibliotheek van Koor&Stem en dient ook als instrument bij de zoektocht naar partituren: 
de doelgroep kan er partituren online raadplegen, beluisteren, inkijken, vrij downloaden 
en onder de zangers verspreiden via afdruk of tablet. Bij ieder werk voegen we trouwens 
een praktische Aan de slag met tips, zodat ze gemakkelijker de juiste toon treffen. 
Koorklank heeft een boon voor Vlaamse koormuziek en hun componisten. We stellen hen 
voor via een overzichtelijke componistenfiche met up-to-date info. Deel een goed idee, 
wijs een collega op een prachtcompositie, wissel interessante nieuwtjes uit of geef 
commentaar op onze nieuwsberichten of partituren. Het kan allemaal. En in de vraag-
antwoordrubriek bereiken prangende (repertoire)vragen een boel dirigenten uit 
Vlaanderen.  
 
In 2017 zal ook de bibliotheekcatalogus van Koor&Stem via dit kanaal beschikbaar 
worden gemaakt. De opgebouwde userbase sinds 2 jaar wordt aangewend voor de te 
vernieuwen website www.koorenstem.be    
 
- - -  
NIEUWE KOORENSTEM.BE + ‘KOORWERELD’-LUIK  
VORM: WEBSITE 
DOELGROEP: (AANGESLOTEN) KOREN, KOORPUBLIEK, BREDE PUBLIEK 
 
De koorwereld put zijn kracht en uitstraling uit de participatiegedachte. Samen zingen en 
samenwerken is inherent aan de koorwereld: samen deelnemen aan repetities, 
voorbereidingen voor concerten en participeren aan allerhande sociale activiteiten binnen 
het koor. Koor&Stem zal in de nieuwe beleidsperiode dat netwerk ook zichtbaar maken. 
De Koor&Stem website wordt vernieuwd en wordt een digitaal platform waarin de 
werking van de aangesloten koren centraal komt te staan.  
 
DOELSTELLINGEN 
 
Nieuwe website voor Koor&Stem 
De hub van onze online aanwezigheid met alle info gerelateerd tot Koor&Stem als 
organisatie (wie zijn we, contacteer ons, wat organiseren we, voor wie en wanneer, wat 
verkopen we, … ) ook doorverwijzend naar en/of gedeeltelijke integratie van onze 
bestaande (doelgroep)sites, sociale media, edm.  
 
Eenheid en synergie 
Na ontwikkeling van Koorklank en Doewap door eenzelfde webbureau en op eenzelfde 
systeem, willen we synergiën op dat vlak, met nu de ‘overkoepelende site’ te gaan 
creëren in functie van een efficiënt beheer en een coherente online aanwezigheid van 
Koor&Stem. Dat gaat ook op met betrekking tot bepaalde online pakketten en providers 
die we momenteel intensief gebruiken (bijv. uitdatabank, webshop, CRM-pakket, 
campaign monitor, edm.). 
 
Koren in Vlaanderen zichtbaar maken (‘koorwereld’) 
De Koor&Stem website krijgt een duidelijk ‘community luik’, dit is een plek waar alle 
inhoud (concerten,  zoekertjes, …) die door koren of zangers zelf kan worden 
toegevoegd, samen wordt gebracht en gelinkt aan het profiel van een koor.   
Via o.a. een zoekfunctie (in koorprofielen) en specifieke landingspagina’s waarin 
‘soorten’ koren en koorwerking per regio zichtbaar worden gemaakt, krijgen 
(aangesloten) koren zo een betere visibiliteit en communicatie. Dit verhoogt het 
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gemeenschapsgevoel en maakt dat ook zichtbaar: koorwerking in Vlaanderen in al haar 
diversiteit en daar deel van uit te maken. Koor&Stem, vrijwilligers en geïnteresseerden 
uit de koorwereld kunnen op één plek de vinger aan de pols houden van wat er reilt en 
zeilt. En ook het brede(re) publiek kan bijv. gemakkelijk op zoek gaan naar een geschikt 
koor. 
 
Dienstenverlening én werven 
Het community luik is enerzijds een vorm van dienstverlening voor aangesloten 
koren (die meer krijgen), anderzijds werven we ermee breder naar DKO, vzw’s, 
organisaties allerhande uit onze sector, niet-aangesloten (koor)groepen en individuen die 
met ons, de koren en ons publiek in contact willen treden.   
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Koor&Stem vzw 
Zirkstraat 36 
2000 Antwerpen 
Telefoon: 03 237 96 43 
Fax: 03 248 16 05 
E-mail: info@koorenstem.be 
Website: www.koorenstem.be 


