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1. INLEIDING  
 
 
In januari 2018 keurde de Vlaamse overheid het beleidsplan 2017-2021 van Koor&Stem goed en kon onze 
organisatie beginnen met de realisatie van een ambitieus en toekomstgericht meerjarenplan. In het najaar 
van 2017 vroeg de Vlaamse overheid de medewerking van Koor&Stem bij de voorbereiding van een 
‘bidboook’ voor het project World Choir Games in Vlaanderen in 2020. In juni 2018 werd bekend dat de 
11e editie van de World Choir Games in 2020 daadwerkelijk in Vlaanderen zal plaatsvinden. Koor&Stem 
neemt de coördinatie van het evenement op zich en werkt hiervoor samen met EventFlanders, de 
initiatiefnemer, Toerisme Vlaanderen, het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Departement 
Buitenlandse Zaken, de steden Antwerpen en Gent en Interkultur, de Duitse organisatie achter de World 
Choir Games. Voor Koor&Stem is het project een enorme uitdaging, o.a. door de schaalgrootte, de nauwe 
samenwerking met zoveel nieuwe partners en de vele kansen die het project biedt voor de versterking van 
de werking van de organisatie en de Vlaamse koorwereld als geheel.  
 
 
In het bidbook werd reeds pakkend beschreven hoe de Vlaamse overheid, de twee gaststeden en 
Koor&Stem dit evenement voor zich zien en wat de doelstellingen op korte en op lange termijn zijn. Alle 
Vlaamse partners in het project engageren zich om van de World Choir Games 2020 de succesvolste, 
toegankelijkste en inclusiefste editie ooit te maken. Op ‘the world’s singing stage’ gaan traditie en 
moderniteit hand in hand. Vakmanschap, innovatie en hartelijkheid zijn andere sleutelwoorden van het 
evenement in 2020.  
 
 
Bij de uitwerking van het WCG-dossier hebben we er steeds naar gestreefd dat het zeer nauw aansluit bij 
de vier strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2017-2021 van Koor&Stem. Echter, gezien de 
grootte van het dossier en de impact ervan op de werking van Koor&Stem, werd met de Vlaamse overheid 
overeengekomen dat het beleidsplan 2017-2021 zou worden bijgesteld en dat het dossier integraal in het 
beleidsplan zouden worden opgenomen. Dit herziene beleidsplan ligt nu hier voor. 
 
De opbouw ervan is als volgt: 
- De teksten over de interne en externe gegevensverzameling uit de eerste versie van het beleidsplan 

zijn ongewijzigd en zijn niet meer opgenomen.  
- De missie, doelgroepen, ijkpunten en strategische doelstellingen zijn ongewijzigd en wel opgenomen, 

zodat hiernaar in het document gemakkelijk kan worden verwezen. 
- Zoals in de eerste versie van het beleidsplan zijn per strategische doelstelling de operationele 

doelstellingen opgenomen, gekoppeld aan een aantal acties. In een aantal gevallen zijn aanvullende 
operationele doelstellingen en/of acties opgenomen die op het nieuwe WCG-project van toepassing 
zijn. Daar is ook aangegeven als een actie in 2017 of 2018 al werd afgerond en welke beleidskeuzes er 
voor de periode 2019-2021 werden gemaakt. 

- Het hoofdstuk over communicatie werd geactualiseerd, evenals het hoofdstuk over de beoogde 
resultaten in de beleidsperiode 2017-2021. 
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- In bijlage 2 zijn de doelstellingen en acties opgenomen die uitsluitend van toepassing zijn op de 
realisatie van de World Choir Games 2020. 

- Tenslotte is een schematisch overzicht opgenomen waarin per strategische doelstelling is aangegeven 
wanneer de realisatie van een bepaalde operationele doelstelling staat gepland. 

 
 
De raad van bestuur van Koor&Stem vertrouwt er ten volle op dat dit herziene beleidsplan in de komende 
drie jaar kan worden gerealiseerd. 
 
 
November 2018 
 
 
Thomas De Baets, 
Voorzitter Koor&Stem vzw 
  



 

 5 

2. 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 
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respect voor de culturele diversiteit in onze gemeenschap zoals die door de UNESCO werd 
geformuleerd1. 
 
De organisatie erkent en waardeert de verschillende spirituele, materiële, intellectuele en emotionele 
kenmerken van onze gemeenschap op het gebied van de kunsten, de 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.  
 
 
 
 
 
 
  

                                         
1 Wereldrapport van Unesco no. 2. Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog.  
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3. 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 
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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.   
 
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 
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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. 
 
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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4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN IJKPUNTEN 
 
4.1. 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.  
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4.2. 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. Als sector organiseren we ons als een 
lerend netwerk, met ruimte voor kennis- en expertise uitwisseling en concrete samenwerking. Vanaf 2019 
zal deze samenwerking gebeuren in samenwerking met De Federatie en het nieuwe steunpunt voor lokale 
en bovenlokale cultuurwerking.  
 
4.3. 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.  
 

 
Participatie 

(inclusie en diversiteit) 

 
Ondernemerschap en 

 vrijwilligerswerk 

 

 Onderzoek  Innovatie 

 Educatie  Uitgaven en didactisch 
materiaal 
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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. 
  
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 
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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.  
 
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.  
 
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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5. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
 
5.1. 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 
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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 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. 

Het project is in 2018 succesvol afgerond. Geen wijzigingen. 
 
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. 

We hebben het actieplan uitgewerkt en voeren dit momenteel uit. Binnen het nieuwe dossier World Choir 
Games zullen we ook voor schoolkoren acties opzetten. 
 
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. 

Het onderzoek is in 2017 afgerond. Geen wijzigingen. 
 
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.  

In 2018 ronden we een inventarisatie van alle koor- en zanggerelateerde activiteiten af. Als onderdeel van 
het nieuwe dossier World Choir Games zullen we voor academiekoren acties opzetten, in nauwe 
samenspraak met de academies. In dat kader voeren we ook een behoefteanalyse uit. 
 
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 
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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.  

Als onderdeel van het nieuwe dossier World Choir Games zullen we voor en met popkoren acties 
opzetten. In dat kader doen we ook een behoefteanalyse.   
 
MoSaIC– Music for Sound Integration in the Creative sector - Europees samenwerkingsproject 
● In het kader van dit nieuwe Europese samenwerkingsproject (gepland voor 2018-2020) doen we 

onderzoek (deskresearch en interviews) naar de zang- en muzikale tradities van migranten en 
vluchtelingen en zangers en muzikanten met een migrantenachtergrond. Dit onderzoek vormt de 
basis voor de verdere uitwerking van muziek- en zangtrajecten in het project. 

Dit onderzoek zullen we in het voorjaar van 2019 uitvoeren. 
 
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. 
Dit onderzoek zullen we niet realiseren. We focussen eerst op het onderzoek naar zingen en dementie. Als 
onderdeel van het nieuwe dossier World Choir Games zullen we voor senioren wel acties opzetten. 
 
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. 
Deze actie verschuiven we naar 2021. 
 
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. 
Dit onderzoek realiseren we als onderdeel van het participatieproject met zingen met mensen met 
dementie ‘Ik zal je altijd horen’. 
 
 
Innovatie 
 
3. Koor&Stem realiseert in de komende beleidsperiode twee artistiek vernieuwende koortrajecten in 
samenwerking met aangesloten koren  
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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 
trajectdossier met tips en aandachtpunten dat online beschikbaar wordt gesteld voor 
geïnteresseerden. 

Dit nemen we op in de planning 2020-2021. 
 
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. 

We sloten het innovatietraject eind 2017 af. In het kader van het participatieproject met zingen met 
mensen met dementie, ‘Ik zal je altijd horen’ zetten we in de periode 2018-2020 een lokaal netwerk op, 
gebaseerd op onze eerdere ervaringen en bevindingen. Verder geen wijzigingen. 
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5.2. 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 
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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 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. 

● Koor&Stem betrekt aangesloten koren actief bij de voorbereiding en realisatie van de World Choir 
games, o.a. bij de lokale verbroederingsconcerten. Het realisatieproces wordt permanent geëvalueerd.  

Dit is een doorlopende actie: bij de uitwerking van onze activiteiten betrekken we onze aangesloten koren 
zoveel mogelijk en op allerlei manieren (zowel als ondersteuning bij activiteiten van Koor&Stem als 
initiatiefnemer). Ook in het nieuwe dossier World Choir Games rekenen we erop dat we met onze koren 
actief kunnen samenwerken.   
 
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, 
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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.  

Deze actie blijft staan. Gedeelten van de opleiding zijn inhoudelijk al uitgewerkt en worden al gegeven. We 
verschuiven de timing van de invoering van de complete interactieve opleiding naar 2019-2020.  
 
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. 

Geen wijzigingen. 
 
 
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.  
● 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. 

● De WCG 2020 krijgen vorm in co-creatie met de Muziekcommissie, de provinciale afdelingen en de 
andere vrijwilligers in Koor&Stem. 

Deze actie blijft in hoofdzaken staan. De Muziekcommissie en het Interprovinciaal Overleg zijn en blijven 
een zeer belangrijk onderdeel van onze werking en zij worden ook actief betrokken bij de realisatie van de 
WCG2020. 
Onder invloed van het nieuwe dossier World Choir Games zullen we nieuwe impulsen geven aan onze 
vrijwilligerswerking, omdat we in de periode 2019-2020 een zeer groot aantal nieuwe vrijwilligers nodig 
zullen hebben, dat het huidige aantal ver overstijgt. In dat kader herdenken we ook de manier van 
informatie-uitwisseling tussen de vrijwilligers. 
 
Praktijkgids voor vrijwilligers 
● Eind 2017 is een praktijkgids voor vrijwilligerswerking in Koor&Stem gereed en verspreid onder de 

vrijwilligers van Koor&Stem. 
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● 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.  

Zie opmerkingen hierboven. De actie blijft staan en wordt verschoven naar 2019-2020. In de uitwerking 
ervan houden we zowel rekening met onze behoeften (werving van een groot aantal vrijwilligers, 
taakverdeling en taakplanning) als die van de nieuwe vrijwilligers (zinvolle taken, vorming, kadering, 
begeleiding). 
 
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 met de provinciale 

afdelingen van Koor&Stem.  
Geen wijzigingen. 
 
 
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. 

● De aantrekkingskracht van het voorbereidende traject in aanloop naar de WCG2020 stimuleert de 
niet bij Koor&Stem aangesloten koren om zich als lid aan te melden bij Koor&Stem. 

● Koor&Stem zorgt ook na de WCG voor een hoogstaand kwalitatief aanbod aan leden en gebruikt 
daarvoor de kennis en ervaring die opgedaan werd tijdens het WCG-project. 

Deze actie is begonnen in 2018 en blijft als permanente actie voor 2019-2021 staan. We streven ernaar 
dat het WCG-project onze relatie met de aangesloten koren nog verder verstevigt. 
 
Klantenrelaties 
● Koor&Stem ontwikkelt een klantgerichte houding in de organisatie, die gekenmerkt wordt door 

dienstbaarheid, flexibiliteit, klantvriendelijkheid, loyaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
Deze actie blijft staan en krijgt in de volgende jaren verder vorm, o.a. met input uit het dossier World 
Choir Games 
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Praktijkgids voor startende koren 
● De organisatie werkt een praktijkgids uit voor vrijwilligers die een koor willen oprichten. De 

praktijkgids is klaar tegen september 2018.  
Deze actie is gerealiseerd. 
 
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.  

Deze actie blijft staan en wordt uitgevoerd in 2020-2021. 
 
 
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.  

Deze actie is voorzien voor 2019. 
 
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. 
Deze actie is voorzien voor 2019. 
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5.3. 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.  
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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: 
 
 
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. 

Dit is een vast onderdeel van onze werking. Afhankelijk van de beslissing over het dossier 
talentontwikkeling zal de timing van de implementatie van het nieuwe concept voor koorcoaching worden 
herzien.  
 
 
2. Koor&Stem volgt de jongerenwerking actief op en integreert deze volledig in de reguliere werking  
  
Acties 
● Koor&Stem stelt in overleg met jongeren een actieplan op voor een jongerenwerking.  
● Koor&Stem ondersteunt en faciliteert de jongerenwerking.  
● In 2021 is de jongerenwerking volledig geïntegreerd in werking van Koor&Stem en zichtbaar in de 

organisatie. 
Geen wijzigingen. 
 
 
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.  
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● Koor&Stem zal regelmatig aandacht besteden aan de activiteiten van deze jonge beloftes via haar 
communicatiekanalen.  

Deze actie nemen we op in de planning 2020-2021. 
 
 
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. 

Geen wijzigingen. 
 
 
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.  

Geen wijzigingen. 
 
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.  
Geen wijzigingen. 
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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.  
Geen wijzigingen. 
 
 
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. 
● Koor&Stem informeert het koornetwerk over de resultaten ervan.  
Geen wijzigingen. 
 
 
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. 

Geen wijzigingen.  
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10. Koor&Stem biedt de Vlaamse koren een voorbereidend traject aan als voorbereiding op deelname aan de 
WCG2020.  
 
Acties 
• Voor Vlaamse koren werkt Koor&Stem een kwalitatief hoogstaand vormingsaanbod uit waarmee de 

koren zich op deelname aan het evenement kunnen voorbereiden en zo zich optimaal op de wedstrijd 
kunnen presenteren . Dit aanbod omvat informatiemomenten, al of niet gecombineerd met 
workshops en kooroptredens, presentatieconcerten waarbij koren zich voor een jury kunnen 
presenteren en feedback kunnen krijgen over hun optreden, en een koorcoachingstraject op maat van 
het koor. 

• In het voorbereidende traject betrekt Koor&Stem professionals uit de koorwereld als docenten en 
coaches. 

Deze actie is nieuw en onderdeel van het WCG-project. 
 
 
Nieuw koorrepertoire en didactisch materiaal 
 
11. 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. 

● In het kader van het WCG2020-project geeft Koor&Stem repertoire uit voor Vlaamse koren, dat in 
aanloop naar de WCG2020 wordt gebruikt en onder de koren wordt verspreid. Tevens geeft 
Koor&Stem een internationale bundel uit die tijdens het evenement wordt gebruikt als 
samenzangmateriaal. 

● ‘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. 

Dit punt is aangevuld met de ontwikkeling van nieuw koorrepertoire en didactisch materiaal in het kader 
van de World Choir Games. 
 
12. Koor&Stem voert actie voor de internationale promotie van Vlaamse koormuziek  
 
Acties 
● Koor&Stem investeert in het digitaliseren van de fondsen en nieuwe uitgaven en draagt zorg voor de 

ontsluiting ervan en vlotte toegankelijkheid naar een internationaal publiek, o.a. met een Engelstalig 
luik van www.koorklank.be.  
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● Koor&Stem bereidt tegen de WCG de meest waardevolle uitgaven uit onze catalogus voor ter 
verkoop en promotie via de webshop.  

● De publicatie gaat 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. 

• Koor&Stem maakt gebruik van het internationale netwerk van de WCG om Vlaams toptalent uit de 
muziekwereld internationaal nieuwe kansen te geven.   

Deze actie is aangepast: de nadruk komt te liggen op internationale promotie van Vlaamse koormuziek in 
de periode 2019-2020 in het kader van de World Choir Games. We onderzoeken of we ook op deze basis 
ook na 2020 de internationale promotie van Vlaamse koormuziek kunnen versterken.  
Het stimuleren van de aanwezigheid van Vlaamse deelnemers op internationale festivals en wedstrijden is 
uiteraard onderdeel van het dossier WCG. 
 
Digitale platformen en websites 
 
13. 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. 
Geen wijzigingen.  
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5.4. 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.  



 

 30 

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 
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.  
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● Het evenement heeft een belangrijke signaalfunctie voor de koorwereld. 
Het nationale ontmoetingsmoment in 2018 en 2020 zal niet worden gerealiseerd. Deze actie verschuift 
geheel naar het dossier World Choir Games 2020. Binnen dit dossier is een voorbereidend traject voor de 
Vlaamse koren voorzien met een aantal ontmoetingsmomenten en presentatieconcerten, evenals 
samenwerkingsverbanden met (lokale) partners, een co-creatieve programmering i.s.m. de 
Muziekcommissie van Koor&Stem en de uitgave van een liedbundel. Het spreekt vanzelf dat de World 
Choir Games een belangrijke signaalfunctie voor de koorwereld zullen hebben. 
 
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.   
● 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.  

Geen wijzigingen.  
 
 
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.  

Geen wijzigingen. 
 
BEvocaL – het Belgisch Nationaal Jeugdkoor 
● BEvocaL, 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. 
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● 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. 

Geen wijzigingen.  
 
‘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. 
Geen wijzigingen. In het participatieproject ‘Ik zal je altijd horen’ krijgt dit punt ook grote aandacht. 
 
Participatieproject ‘Ik zal je altijd horen’ 
● In het participatieproject ‘Ik zal je altijd horen’ (2018-2020) doen we een analyse naar de manieren 

waarop mensen met dementie die nog thuis wonen, aan samenzangactiviteiten kunnen participeren. 
● Aan de hand van drie lokale participatieprojecten ontwikkelen we een nieuw, duurzaam concept en 

een nieuwe methodiek voor het zingen met mensen met dementie die thuis wonen. 
● We zetten duurzame en brede lokale gemeenschappen op waarin kennis en ervaring kan worden 

uitgewisseld en versterken de lokale netwerken hiervoor. 
● We ontwikkelen een opleidings- en vormingsaanbod met het oog op een roll-out in Vlaanderen vanaf 

2020.  
● We leveren een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving en de 

sensibilisering op het gebied van dementie 
Dit project is nieuw. 
 
 
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. 

● Koor&Stem organiseert workshops waarin het nieuwe materiaal wordt uitgetest met jonge 
nieuwkomers en vluchtelingen.  
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● 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. 

Geen wijzigingen. Het project is in 2018 afgerond. 
 
MoSaIC – Music for Sound Integration in the Creative Sector – Europees diversiteitsproject 
● Het project MoSaIC focust op de participatie van migranten en vluchtelingen en integratie van 

Westerse en niet-Westerse muziekculturen.  
● Koor&Stem voert onderzoek uit naar de muziekcultuur van migranten en vluchtelingen en werkt 

daarbij nauw samen met migranten.  
● Op basis van dat onderzoek ontwikkel Koor&Stem een koortraject met migranten en een zangtraject 

op school. Deze trajecten worden afgerond met publieke toonmomenten. 
● Koor&Stem werkt actief mee aan een internationaal muziekfestival waar de eindresultaten van het 

project worden voorgesteld. 
● Koor&Stem gebruikt dit project om het nationale en internationale netwerk met verschillende 

culturele gemeenschappen te versterken. 
Dit Europese samenwerkingsproject is nieuw en zal open vanaf najaar 2018 tot en met eind 2020. 
 
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.  

Dit project kreeg geen Europese subsidie en zal in deze vorm niet worden gerealiseerd. Het thema 
‘Inclusie in de koorwereld’ zal wel aandacht krijgen in het kader van het dossier WCG, het project MoSaIC 
en uiteraard De Stem van ons Geheugen. 
 
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.  
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Geen wijzigingen. Het dossier WCG zal nog een extra impuls geven aan de internationale koorwerking in 
Vlaanderen en Europa. 
 
 
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. 
Geen wijzigingen. 
 
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.  
Geen wijzigingen. 
 
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. 
Geen wijzigingen.  
 
 
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. 
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● 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. 

Geen wijzigingen.  
 
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. 
Sinds eind 2018 is Koor&Stem niet meer vertegenwoordigd in de statutaire organen van ECA-EC en 
Musica International. Verder geen wijzigingen. 
 
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. 

Geen wijzigingen. 
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6. 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 e.d.m. 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 

 
 
 
 
- - -  
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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 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. 
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
SEIZOENSBROCHURE 
VORM: PERIODIEK DRUKWERK + ONLINE  
DOELGROEP: AANGESLOTEN KOREN, DIRIGENTEN, BESTUURSLEDEN 
Met ingang van het koorseizoen 2017-18 bundelen we ons aanbod in een gedrukte seizoensbrochure, 
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. 
Geen wijzigingen. Sinds 2017 is het vormings- en activiteitenaanbod van Koor&Stem gebundeld in een 
seizoensbrochure. 
 
- - -  
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.    
Kleine wijziging in het punt lidmaatschapsfolder, aangezien deze opgenomen is in de jaarlijkse 
programmabrochure. Ander drukwerk: geen wijzigingen.  
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- - -  
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. 

• 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. 
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
 
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.  
Geen wijzigingen. De nieuwe huisstijl van Koor&Stem werd in 2017 geïntroduceerd. 
 
- - -  
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?’)  
Dit punt wordt opgenomen als onderdeel van het dossier World Choir Games. 
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- - -  
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.   
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
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 
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. 
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
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, …    
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
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).  
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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.). 
Dit is in 2018 gerealiseerd en kan evt. nog worden uitgebreid als onderdeel van het dossier World Choir 
Games, o.a. met een Engelstalig luik op www.koorklank.be. 
 
- - -  
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.  
Geen wijzigingen. 
 
- - -  
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. 
In principe geen wijzigingen. Momenteel onderzoeken we of integratie in de Koor&Stem-website op 
termijn wenselijk en aangewezen is. 
 
- - -  
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. 
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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    
Geen wijzigingen. Naar aanleiding van de World Choir Games zullen we een Engelstalig luik in Koorklank 
voorzien en extra aandacht besteden aan de internationale promotie van Vlaamse koormuziek en 
componisten. 
 
- - -  
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 gemeenschapsgevoel en maakt dat ook zichtbaar: koorwerking in 
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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.   
Geen wijzigingen. De nieuwe website is in 2017 gerealiseerd en in de periode 2018-2019 worden extra 
functionaliteiten i.v.m. de zichtbaarheid van Vlaamse koren aan de website toegevoegd. 
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7. 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.  
3. De innovatieve elementen uit de World Choir Games 2020 zijn na afloop van het evenement gereed 

om in de werking van Koor&Stem geïmplementeerd te kunnen worden.  
 
Ondernemerschap en vrijwilligerswerk 
 
4. Tussen alle niveaus van de koorwereld is een wisselwerking op gang gekomen waarbij kennis en 

ervaring worden gedeeld. 
5. 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.  
6. Koor&Stem bouwt het vrijwilligersnetwerk uit, o.a. naar aanleiding van het World Choir Games 

project.  
7. Nieuwe klanten in de koorwereld zijn opgespoord en krijgen de dienstverlening die bij hun behoeften 

past. 
8. De samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen in de koorwereld verloopt vlot en is 

transparant.  
 
Educatie 
 
9. 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.  
10. 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.  

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

 
Participatie 
 
12. Koor&Stem zorgt voor een reeks van toonaangevende en aantrekkelijke nationale en provinciale 

koorontmoetingen, die alle types koren bereiken.  
13. Nieuwe innovatieve trajecten hebben een voorbeeldfunctie en stimuleren de participatie in de 

koorwereld. 
14. Uitwisseling van kennis en ervaring draagt bij aan meer participatie en meer kwaliteit in de koorwereld. 
15. Een brede publiekscampagne maakt mensen warm voor zingen en laat de positieve effecten van 

zingen zien. 
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16. De koorwereld schenkt aandacht aan de inclusie van kansengroepen en speelt actief in op de 
diversiteit in de samenleving.  

17. De Vlaamse koorwereld is actief betrokken bij de internationale koorwerking en is hierover goed 
geïnformeerd. 

 
  



 

 

BIJLAGE 1 - SCHEMATISCH OVERZICHT 2017-2021 – HERZIEN BELEIDSPLAN 
 

Planning 2017 2018 2019 2020 2021 
ONDERZOEK EN INNOVATIE 
Onderzoek Koor&Stem      
Sing Me In - onderzoek Realisatie Finalisatie    
Schoolkoren Realisatie actieplan  Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Liturgische koren Finalisatie     
Academiekoren Voorbereiding Inventarisatie     
Popkoren   Beperkte 

behoeftenanalyse  
  

MoSaIC -onderzoek  Voorbereiding Realisatie   
Onderzoek i.s.m. 
onderzoekspartners 

     

Senioren en koorzang   Wordt geschrapt   
Koorzang voor mannen en 
jongens 

    Realisatie 

Zingen en dementie  Onderdeel van 
participatieproject 

Onderdeel van 
participatieproject 

Onderdeel van 
participatieproject 

 

Innovatie      
Vernieuwende koortrajecten    Voorbereiding Realisatie 
Lerend netwerk zingen met 
mensen met dementie 

 Onderdeel van 
participatieproject 

Onderdeel van 
participatieproject 

Onderdeel van 
participatieproject 
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ONDERNEMERSCHAP EN VRIJWILLIGERSWERK 
5 co-creatieve projecten Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Interactieve opleiding 
koorbesturen 

 Voorbereiding en 
gedeeltelijke realisatie  

Realisatie Realisatie Realisatie 

Infomap voor koorbesturen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Co-creatieve werking Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Praktijkgids vrijwilligers   Realisatie Realisatie  
Medewerkersdag Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Prospectie koren  Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Klantenrelaties   Realisatie Realisatie Realisatie 
Praktijkgids startende koren  Realisatie    
Lidmaatschap van de toekomst    Voorbereiding Realisatie 
Referentiekader   Realisatie   
Procedures samenwerking 
professionals 

  Realisatie   

EDUCATIE      
Koorcoaching Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Jongerenwerking   Realisatie Realisatie Realisatie 
Beurzensysteem jongeren    Realisatie Realisatie 
Dirigentenopleidingen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Vorming voor leerkrachten die 
zingen met kinderen 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Themadagen vorming voor 
koristen 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
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Vorming zingen met mensen 
met dementie 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Faciliteren opleiding zingen 
met kinderen en postgraduaat 
kinder- en jeugdkoordirectie 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Samenwerking met DKO Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Voorbereidend koortraject 
WCG 

 Voorbereiding Realisatie Realisatie  

Ontwikkeling koorrepertoire 
en didactisch materiaal 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Internationale promotie 
Vlaamse koormuziek 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Ontwikkeling en optimalisering 
digitale communicatiekanalen 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

PARTICIPATIE      
Nationaal 
ontmoetingsmoment  

 Voorbereiding Realisatie Realisatie Voorbereiding 

Doelgroepontmoetingen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Singing Brussels Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
BEvocaL Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
De Stem van ons Geheugen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Sing Me In Realisatie Realisatie    
MoSaIC   Realisatie Realisatie  
Hearts in Harmony   Koppeling WCG Koppeling WCG  
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Internationale werking Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
Organisatorisch en artistiek 
advies 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Ondersteuning nationale 
participatieve werkingen 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Ondersteuning internationale 
participatieve werkingen – 
vertegenwoordiging 
internationale koororganisaties 

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Informatievoorziening Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 
 
 



 

 

BIJLAGE 2: DOELSTELLINGEN EN ACTIES WORLD CHOIR GAMES 2020 
 
Bij het samenstellen van het bidbook en uitwerking van het project van de World Choir Games 2020 
heeft Koor&Stem er steeds naar gestreefd dat de World Choir Games 2020 nauw aansluiten bij de vier 
strategische doelstellingen voor 2017-2021 zoals omschreven in het beleidsplan. Hieronder staat de 
uitwerking beschreven voor elk van deze strategische doelstellingen, specifiek verbonden aan de realisatie 
van het WCG-project.  
 

1. Onderzoek en innovatie 
 
1. Koor&Stem introduceert innovatieve concepten in de World Choir Games met als doel de kwaliteit van de 
koorwereld en van koormuziek te verbeteren.  
 
Acties 
● De openings- en slotceremonie van de World Choir Games 2020 krijgen een kwalitatief zeer 

hoogstaand en innovatief karakter, o.a. met nieuwe concepten voor publieksparticipatie, beweging en 
geluidprojectie. 

● De verbroederingsconcerten en andere niet-wedstrijdgerelateerde activiteiten vinden op originele 
locaties plaats, die bovendien ook interessant zijn vanuit toeristisch oogpunt. 

● Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de WCG2020, o.a. op het gebied van het gebruik van 
digitale partituren en evenementenapps.  

● Het grote publiek kan tijdens de WCG2020 kennismaken met een nieuw concept voor de 11-
juliviering. 

 
2. Bovenstaande innovatieve concepten worden na het evenement geïmplementeerd in de werking van 
Koor&Stem. 
 
Acties 
● Er ligt na de WCG2020 een concreet actieplan klaar om bovenstaande concepten in de werking van 

Koor&Stem te implementeren. 
● Koor&Stem maakt gebruik van de kennis en ervaring uit de organisatie van de WCG om een 

innovatieve impuls te geven aan de internationale werking van de organisatie. 
 

2. Ondernemerschap en vrijwilligersbeleid 
 
1. Voor de voorbereiding en realisatie van de WCG2020 wordt het vrijwilligersnetwerk uitgebouwd 
 
Acties 
● Koor&Stem zet een campagne op om 1200 vrijwilligers te werven die helpen met verschillende taken 

tijdens de WCG. Hierbij doet de organisatie een speciaal beroep op de aangesloten koren. 
● Koor&Stem zorgt voor een adequate werving, opvolging, aansturing en begeleiding van al deze 

vrijwilligers en zorgt ervoor dat de waardering voor het vrijwilligerswerk duidelijk tot uitdrukking komt. 



 

 2 

● Koor&Stem schenkt bijzondere aandacht aan jongeren bij de voorbereiding en organisatie van het 
evenement. 

● Na afloop van de WCG is er een stijging te zien van het aantal vrijwilligers dat in Koor&Stem actief is.  
 

3. Educatie  
 
1. In het kader van de WCG2020 creëert Koor&Stem een aanbod voor individuele (koor)zangers waarmee zij 
sterk betrokken worden bij het evenement en zich als zanger verder kunnen ontwikkelen. 
 
Acties 
• Voor individuele zangers zorgt Koor&Stem tijdens de WCG2020 voor een workshopaanbod onder 

leiding van internationale experts, waardoor deze zangers nieuwe kennis en ervaring kunnen opdoen en 
met nieuw repertoire en nieuwe stijlen kunnen kennismaken. 

• Koor&Stem stimuleert individuele zangers om als vrijwilliger mee te werken aan de voorbereiding en 
realisatie van het evenement. 

 
2. Koor&Stem werkt samen met de andere AK-organisaties om amateurkunstenaars van verschillende 
disciplines bij de voorbereiding en realisatie van de WCG te betrekken.  
 
Acties 
• Koor&Stem zorgt er samen met de andere AK-organisaties voor dat amateurkunstenaars van de 

verschillende kunstendisciplines kansen krijgen om hun talenten op een internationaal podium te 
tonen.  

• De ervaringen hiermee worden meegenomen in de uitwerking van het talentontwikkelingstraject dat 
in 2020 van start gaat.  

 
4. Participatie 

 
1. Koor&Stem mobiliseert koren, zangers, dirigenten, vocal coaches en andere artistieke medewerkers om deel 
te nemen aan de WCG2020.  
 
Acties 
• Koor&Stem mobiliseert minstens 50 Vlaamse koren om aan de wedstrijden mee te doen. Deze koren 

komen uit alle vijf provincies. Voor deze koren ontwikkelt Koor&Stem een educatief traject. Zie ook 
onder Educatie, punt 1. 

 
2. Koor&Stem ontwikkelt een participatief traject met kinderen en jongeren dat hen stimuleert om te gaan 
zingen. 
 
Acties 
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• Koor&Stem ontwikkelt een participatief traject met scholen – zowel in het reguliere onderwijs als in 
het Deeltijds Kunstonderwijs – waardoor kinderen en jongeren enthousiast gemaakt worden voor het 
(samen) zingen. Hierbij kan o.a. aandacht worden geschonken aan het opzetten van koren op school. 

 
3. Koor&Stem ontwikkelt lokale participatieve zangtrajecten die aandacht schenken aan kansengroepen.  
 
Acties 
• Koor&Stem zorgt ervoor dat er in het WCG-traject aandacht is voor ‘outreach’ naar kansengroepen. 
• De publieksevenementen zijn zo geprijsd, dat ze voor alle beurzen toegankelijk zijn. 
• Bij de voorbereiding en realisatie van het evenement werkt Koor&Stem samen met verschillende 

culturele gemeenschappen, bijv. als begeleiders van internationale koren. 
 
4. Koor&Stem ontwikkelt een brede publiekscampagne die mensen warm maakt voor zingen en de positieve 
effecten van zingen laat zien. 
 
Acties 
• Koor&Stem ontwikkelt een participatief traject waardoor het brede publiek interesse krijgt om aan de 

WCG deel te nemen, in de hoedanigheid van publieke deelnemer, vrijwilliger of individuele zanger. 
• Koor&Stem ontwikkelt een publiekscampagne die het plezier van samen zingen in de kijker zet en 

focust daarbij op niet-getrainde zangers. Hiervoor wordt o.a. beroep gedaan op een WCG-
ambassadeur. 

• De publieksevenementen worden zodanig ingericht, dat ze zeer aantrekkelijk zijn voor een breed 
publiek. 

• De WCG2020 kennen een hoge publieksparticipatie en hoge bezoekersaantallen.  
 
 



 

 

SCHEMATISCH OVERZICHT - WORLD CHOIR GAMES 2020  
 

Planning 2017 2018 2019 2020 2021 
ONDERZOEK EN INNOVATIE     
Introductie innovatieve 
concepten 

  Voorbereiding Realisatie  

Implementatie innovatieve 
concepten in werking 
Koor&Stem 

   Realisatie  

ONDERNEMERSCHAP EN VRIJWILLIGERSBELEID    
Vrijwilligerswerking WCG   Voorbereiding Realisatie  
EDUCATIE    
Aanbod invididuele zangers   Voorbereiding Realisatie  
Samenwerking AK-
organisaties 

  Voorbereiding Realisatie  

PARTICIPATIE    
Mobilisatie Vlaamse 
koorwereld 

 Voorbereiding Realisatie Realisatie  

Participatieve projecten   Voorbereiding Realisatie  
Publiekscampagne zingen   Voorbereiding Realisatie  
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