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Terugblik op een moeilijk jaar en vooruitblik op een onzekere toekomst 

 

EEN GRIMMIG NAJAAR 

 

In een jaar waarin de hele samenleving opnieuw voorzichtig opveerde na de opeenvolging van mokerslagen die de pandemie ons 

toebracht, vonden ook de werking van NUCLEO en de kunstenaars een nieuwe adem. Helaas werden we getroffen door een 

opeenvolging van gebeurtenissen met een ongeziene impact. 

Het najaar van 2021 werd een trieste en donkere periode voor NUCLEO. We werden geconfronteerd met het plotse verlies 

van drie kunstenaars. Karel Verhoeven stapte eind september uit het leven. Hij had sinds 2017 een atelier in het Begga 

Convent. De schok was enorm, ook voor de kunstenaars die met hem het gebouw deelden. Amper twee weken later gebeurde 

het meest tragische opnieuw. Andreas De Prez, alias Andreas Palladio Den Serra, overleed midden oktober, eveneens door 

zelfdoding. Sinds de zomer van 2020 was hij aan het werk in zijn atelier in de Abrahamstraat. We waren samen met de 

mensen om hem heen diep getroffen. Midden november overleed ook Wim de Maat aan de gevolgen van een beroerte. Sinds 

2005 was hij een vaste kunstenaar van het Infirmerie. 

 

Kort nadien woedde een verwoestende brand in het Begga Convent. Goddank was niemand in het gebouw aanwezig en zijn er 

geen gewonden gevallen. De 15 kunstenaars uit het gebouw werden geconfronteerd met het plotse verlies van hun atelier en het 

aanwezige werk van jaren. Ook de emotionele impact was gigantisch. Voor NUCLEO als organisatie betekende dit het verlies van de 

plek waar alles begon, de plek waar NUCLEO opgericht werd door 3 kunstenaars in het Klein Begijnhof.  

NUCLEO ondersteunde de betrokken kunstenaars tijdens en na de brand zowel op financieel, praktisch als emotioneel vlak. 

Op 10 maart was het gebouw eindelijk leeg en opgeruimd en trokken we de deur van het Begga Convent definitief achter ons dicht.  

 

Om de getroffen kunstenaars een nieuwe opstart te gunnen en hen een hart onder de riem te steken organiseerden we 

Beggabenefiet. 74 kunstenaars doneerden één of meerdere werken ten voordele van deze actie. We haalden uiteindelijk 

€22.506 op. Het ingezamelde geld wordt volledig en gelijkmatig onder de getroffen kunstenaars verdeeld.  

 

ATELIERBELEID 

 

Ligt stijgende evolutie 

 

Afgelopen jaar kwamen er 7 tijdelijke ateliers in de Achterstraat bij, startten we 11 ateliers in de Molenaarstraat op, en kregen we de 

Vynckiertoren in beheer met ruimte voor 22 kunstenaars.  

De Koning Boudewijnstraat werd na 6 maanden opgegeven omdat kunstenaars telkens de voorkeur gaven aan andere ateliers die in 

betere staat waren, waardoor uitbating niet haalbaar bleek. Daarnaast moesten we de Abrahamstraat 9 opgeven en werd het Begga 

Convent onbruikbaar na de brand op 24 november. 

 

We evolueerden in 2021 van 148 ruimtes voor 152 kunstenaars naar 168 ruimtes voor 164 kunstenaars tegen het eind van het jaar, 

maar de nood blijft groot. 

 

NUCLEO bekijkt samen met andere partners uit het Gents Kunstoverleg hoe ruimte voor presentatie en ontwikkeling van kunst en 

cultuur een plek in één of meerdere van de loodsen op de Arsenaalsite kan krijgen. De mogelijkheden voor kunstenaarsateliers zijn 

hier echter beperkt. 

 

Vooruitzichten gebouwen 

 

Terwijl de grote schaal van de Vynckiertoren een zekere stabiliteit voor het aanbod aan atelierruimtes biedt, doet de gebruikstermijn 

dat niet: we hebben er vooruitzicht van amper 1 jaar. De Veeartsenijschool en Convent Sint-Antonius zijn reeds over hun 

gebruikstermijn heen, waardoor er enkel nog een vooruitzicht blijft van een opzegtermijn van respectievelijk 3 en 6 maanden. Het 

gebouw met de meeste kunstenaars, de Lindenlei, heeft binnenkort een nieuwe eigenaar, waardoor ook daar het perspectief beperkt 

wordt tot 4 maanden na het verlijden van de akte. Ook voor Convent Huyshove kijken we aan tegen een ontruiming mei 2023, 

wanneer vzw Toontjeshuizen er werken zal aanvatten. 

 

We zien de laatste jaren een vrij stabiel atelierbestand, maar aangezien het meer en meer over korte termijn invullingen gaat, en 

enkele grote panden bedreigd zijn, mag dit niet als vanzelfsprekend beschouwd worden. 

 

Steeds vaker worden we geconfronteerd met korte ingebruiknames, waardoor we jaarlijks steeds meer verschillende panden 

gebruiksklaar moeten maken maar tegelijk ook moeten ontruimen en vrijgeven. De operationele druk op de werking is bijzonder 

groot, en zo ook de impact op de kunstenaars. 

 

https://beggabenefiet.be/
https://beggabenefiet.be/
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Bedreigingen 

 

De atelierwerking is kwetsbaar wegens aflopende gebruikstermijnen van enkele belangrijke panden, zowel naar schaal als naar 

opbrengst, en het feit dat ze grotendeels steunt op de samenwerking met 2 eigenaars: vzw Begijnhof en Gemeenschapsonderwijs. 

Het ruimteaanbod vanuit Stad Gent en Sogent blijft erg beperkt in vergelijking met de periode tot 2016. 

Uit ons overzicht blijkt dat de ruimtes van 120 van de 172 kunstenaars in de werking bedreigd zijn. Dit impliceert eveneens het 

verlies van de BLANCO-ruimte, de projectruimte in de Lindenlei, de ruimte voor BLANCO en SUPPORT in de Stadhuissteeg en het 

bureau van NUCLEO. 

 

Er is dus grote nood aan nieuwe, grote panden: verdere versnippering van het atelierbestand is niet wenselijk vanwege de zeer grote 

druk op de werking die dit met zich meebrengt. Daarnaast is er zowel voor organisatie als voor kunstenaars nood aan meer 

langetermijnperspectief. 

 

We stellen echter vast dat grote panden met een lange gebruikstermijn zo goed als onvindbaar geworden zijn. We kunnen concluderen 

dat naast langdurige en grotere panden met meerdere of grote ateliers ook de betaalbaarheid op de private markt een struikelblok 

wordt: de zoektocht naar panden wordt elk jaar moeilijker. 

 

Ateliers in het Azaleapark 

 

Na een intense onderhandelingsprocedure met de eigenaar, slaagden we erin om eind 2020 het pand in de Achterstraat aan te kopen, in 

een 50/50 onverdeeldheid met projectontwikkelaar Brocap. Sindsdien onderzochten beide partners hoe een ontwikkeling van de site 

voor gemengd gebruik (wonen-werken) te realiseren is. Ook de randvoorwaarden vanuit stedenbouw en de brandweer werden 

afgetoetst. 

 

Het groots opgezette project dat Brocap voor ogen had met een volledige herontwikkeling van de site bleek niet haalbaar. Daarom 

werd recent de beslissing genomen om uit onverdeeldheid te treden na een opsplitsing van het perceel. Brocap voorziet de 

ontwikkeling van de woonentiteiten aan de kant van de Achterstraat en de Azaleastraat, terwijl NUCLEO in de loodsen in de 

ambachtenzone de atelierwerking een permanente plek wil geven. We hebben er zicht op ruimte voor een 30-tal kunstenaars. In 

tussentijd huisvesten we er tijdelijke werkruimte voor zeven kunstenaars.  

 

Open Ateliers en artistiek netwerk 

 

De 14de editie van Open Ateliers, in samenwerking met Kunstwerkt en UFO, moest helaas opnieuw online plaatsvinden. Op 9 mei 

organiseerde we 20 digitale studio visits, begeleid door 5 curatoren. Ook publiceerden we ART_IST_BUCH, ARTIST BOOK, een 

visueel overzicht in boekvorm  van 160 kunstenaars in de 12 ateliergebouwen van NUCLEO. Geïnteresseerden konden een exemplaar 

bestellen en een vrije bijdrage doneren. De kunstenaars van de Lindenlei en Abrahamstraat namen afgelopen jaar opnieuw initiatief 

voor een bijkomende Open Ateliers in hun gebouw. 

 

Via een activiteitenpremie konden we “community building budget” vrijmaken, waarmee we 30 voorstellen van de kunstenaars 

hebben gerealiseerd. Na een periode van sociaal isolement droegen deze activiteiten bij tot een belangrijke interne netwerkversterking. 

 

KUNSTENAARSBELEID 

 

In 2021 hebben we de werking van BLANCO verder uitgebouwd en ontplooid, met het faciliteren van 161 kunstenaars met 

kunstenaarsinitiatieven in de BLANCO-ruimte in de Veeartsenijschool. We komen daarmee stilaan opnieuw op het peil van 

2019, voordat de impact van corona voelbaar was. BLANCO realiseerde daarnaast verschillende locatieprojecten in de publieke 

ruimte, publicaties in Kunstletters magazine,  een langlopend uitwisselingsproject met mensen met een visuele beperking ism 

S.M.A.K. Beweegt, een samenwerking met MOKJA BANG!, waarin 5 kunstenaars werden betrokken d.m.v. een creatieopdracht 

i.s.m. Konnektor Langerbrugge, en 3 online kunstenaarsportretten door Yuri Andries onder de noemer VISITE. In 2022 wordt 

het project BLANCO at sea opgestart, met in de zomer tentoonstellingsmogelijkheden voor 15 kunstenaars in Oostende. 

 

Om het ondersteunend programma van NUCLEO uit te breiden en de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk breder te 

ondersteunen, initieerden we in 2020 SUPPORT. Waar platformfunctie BLANCO gericht is op het bieden van projectruimte, 

locatieopdrachten en zichtbaarheid voor kunstenaars met een atelier bij NUCLEO, biedt SUPPORT ook voor een bredere 

doelgroep van startende en professionele beeldend kunstenaars een ondersteunend programma aan. De activiteiten van 

BLANCO en SUPPORT samen geven vorm aan het kunstenaarsbeleid van NUCLEO. 

 

In 2020 werd Rendez-vous ontwikkeld, dat ontmoetingen met experts mogelijk maakte voor de kunstenaars in de ateliers. Rendez-

Vous bood ondersteuning aan meer dan 120 kunstenaars, met zeer uiteenlopende ontmoetingen in een tijd van sociaal en 

professioneel isolement. De uitloper hiervan vond plaats in 2021. 
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In 2021 vonden daarnaast 3 edities van 10 weken SUPPORT plaats in de Lazy River Workspace, met directe ondersteuning voor 

15 jonge kunstenaars.  

 

Met SUPPORT #1, Lazy River Workspace boden we 5 kunstenaars een collectief kader en begeleiding in het samen creëren van 

een nieuw perspectief op de toekomst en het zetten van persoonlijke stappen in de richting van de (kunst)wereld. We organiseerden 

een publiek slotevent op 30 maart 2021, dat online plaatsvond. 

 

SUPPORT #2, SUPPORT Structures boodt mogelijkheden voor 5 jonge kunstenaars om een collectief ondersteunend kader uit te 

werken voor kunstenaars die pas zijn afgestudeerd, om te helpen de kloof tussen de opleidingen en het beeldend kunstveld kleiner te 

maken. Het programma bestond uit een groot aantal bijeenkomsten en verschillende  ontmoetingen met externe experts en 

inspirerende praktijken. De groep werkte een voorstel uit voor SUPPORT Studio, een duurzame, collectieve ondersteunende ruimte 

voor beginnende beeldende kunstenaars in Gent, met een publiek programma voor een bredere groep jonge kunstenaars. De inzet is 

dat SUPPORT Studio op termijn een zelfsturend en zelforganiserend initiatief wordt, met een wisselende bezetting. We zetten in 

2022 in op het begeleiden van de opstart van dit initiatief. 

 

SUPPORT #3 uit 2021 omvat teksten over het werk van 5 kunstenaars, geschreven door Hilde Van Canneyt. De teksten zullen in 

2022 worden verspreid. 

 

In 2021 werden via SUPPORT een 30-tal coaches en experts uit Gent, Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Frankrijk en Nederland 

betrokken bij het SUPPORT-programma.  

 

VISIEONTWIKKELING 

 

Visieontwikkeling ontstaat vanuit het ontwikkelen en delen van kennis. Tijdens het afgelopen jaar nam het team deel aan 

uiteenlopende studiedagen, infosessies en webinars. We gingen op prospectie naar de Blikfabriek in Antwerpen. 

 

We verleenden o.a. advies aan verschillende opstartende initiatieven, en maakten deel uit van het Permanent Support Panel. We 

werden geconsulteerd voor artikels in rek:to verso en geïnterviewd door Kunstwerkt, en  gaven een infosessie aan studenten van 

LUCA. 

 

Ook droegen we actief bij aan verschillende overlegorganen zoals het Gents Kunstenoverleg, UFO (de koepel van 

atelierorganisaties) en het Landelijk Overleg Ateliers (NL).  

 

Vanaf 2022 zal UFO tweemaal per jaar het UFO-bezoekersprogramma organiseren, in samenwerking met Kunstenpunt. Het 

programma heeft tot doel om meerdere (internationale) actoren met elkaar te verbinden, kennis en ervaring uit te wisselen en een 

internationaal netwerk van referenties en kansen te voeden. 

Op 12 mei 2021 organiseerde UFO het online symposium “Ruimte voor de kunstenaar in de stad”. 

 

Binnen het Gents Kunstenoverleg hebben we een actiegroep met dit thema opgericht, met als doel het formuleren van 

beleidsaanbevelingen voor een duurzamer werkruimtebeleid in Gent. 

De centrale aanbevelingen op vlak van werkruimtebeleid:  

- richt een domeinoverschrijdende taskforce werkruimte op die een stadsbreed gedragen werkruimtebeleid en een 

strategische langetermijnvisie mogelijk maakt en voedt 

- voer onderzoek naar nieuwe modellen (coöperatief, cf CLT model etc) om mogelijkheden voor kunstenaars te creëren 

om zelfredzaam, en al dan niet in groep, ruimte voor de lange termijn te vrijwaren en zich te verankeren in de stad. 

 

In 2022 willen we de actie samen met de Stad naar een breder niveau tillen en cross-sectorale gesprekken opstarten, ook in functie 

van het masterplan culturele infrastructuur. 

 

FINANCIEEL 

 

Het resultaat van 2021 was slechts licht negatief, mede dankzij de toekenning van 2 activiteitenpremies en een budget van het 

innovatiemechanisme. De eigen opbrengsten vertegenwoordigden in 2021 54% van de totale inkomsten van de organisatie. 

 

De begroting van 2022 gaat echter dieper in het rood: we verwachten fors méér uitgaven. 
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Stijgende energieprijzen 

 

De kosten van uitbating gebouwen gaat stevig omhoog door de stijgende energieprijzen. Aangezien onze werking steunt op het 

tijdelijk beheer van leegstaande panden die vaak in slechte staat zijn, ligt het energieverbruik hoog en hebben we weinig 

mogelijkheden om hierop in te grijpen. Door het grote aantal panden dat we beheren, is de impact op onze financiën veel groter dan 

bij de doorsnee culturele organisatie. 

De stijging van energiekosten blijft voor NUCLEO in 2022 nog enigszins onder controle, vanwege vaste tarieven in enkele grote 

panden die nog vastliggen tot het einde van het jaar. In 2023 zullen we de impact des te meer voelen. Een projectie van een stijging 

met factor 3, leert dat dit een potentiële jaarlijkse meerkost van €160.000 kan betekenen.  

 

Stijgende loonkosten 

 

De personeelskosten zullen eveneens fors stijgen owv de opeenvolgende indexeringen wegens de inflatie. Op een personeelsost van 

€221.000 per jaar lopen 4 indexeringen al snel op tot een meerkost van €18.000 op jaarbasis. 

 

Opdrogende huurinkomsten en onzekere panden 

 

Het voorzien van een stabiel aanbod aan ateliers vormt niet enkel de spil van de werking, maar bepaalt ook de financiële gezondheid 

van de organisatie. Het beheer van in totaal 12 panden in 2021 bracht 54% van de werkingsmiddelen op. We stellen een zeer grote 

financiële afhankelijkheid van Lindenlei en Veeartsenijschool vast, die 78% van de huurinkomsten opbrengen. Wanneer deze 

panden wegvallen, kan dit maw het geheel van de werking in het gedrang brengen. Wanneer we ook het einde van Convent Huyshove 

en Vynckier in rekening nemen, kijken we aan tegen een totaal verlies van eigen inkomsten van maar liefst 92%, ofwel €90.000! 

 

Gezien de uitdagingen waar we momenteel mee worden geconfronteerd in de zoektocht naar gebouwen (weinig nieuwe en 

grote panden, geen goedkope panden, steeds minder panden Stad Gent en sogent, enkel panden van korte duur) zijn dit onzekere 

inkomsten. 

In het algemeen is er steeds minder leegstand in de stad aanwezig en daarenboven kiest het beleid niet consistent voor een 

toewijzing in functie van het atelierbeleid. Daarnaast hebben we steeds meer concurrentie van commerciële 

leegstandsbeheerders (vermarkting van de leegstandsmarkt) en kiest het stedelijk beleid voor tijdelijke invulling steeds meer 

voor projecten die vooral gewogen worden op merites als buurtgerichtheid en participatief, openbaar en sociaal karakter.  

 

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat NUCLEO haar werking op deze manier zal kunnen blijven financieren. De transfer van 

gebouwen naar werking, in 2020 nog goed voor een werkingsbudget van €113.000 en met een prognose voor 2022 van €98.000, zal 

maw langzaam opdrogen. We worden hierdoor gedwongen om ons financieringsmodel in de toekomst te herbekijken. 

 

Vraag om ondersteuning project Achterstraat 

 

Als gevolg van de prijsstijging bij de aankoop van dit pand, is er een concrete meerkost van €150.000 tov de oorspronkelijke 

projectbegroting, waarin bovendien de verkoop van het appartement aan de Azaleastraat vervat zat met een opbrengst van 

€150.0000.  

 

Daarom ligt momenteel de vraag bij Stad Gent om een bijkomende  ondersteuning te voorzien van €300.000, om zo de 

projectbegroting rond te krijgen. We zullen voor dit project eveneens de aangelegde reserve aanspreken voor een bedrag van 

€150.000. Daarnaast zullen we een krediet afsluiten voor een bedrag van €650.000. 

 

 

Naar duurzaamheid toe is het noodzakelijk om ons financieel langere termijn beleid in 2022 te heroriënteren waarbij er aan 

volgende mogelijkheden worden gedacht: 

- meer tijdelijke leegstandsinvulling en huur voor de lange termijn om meer stabiliteit te verwerven 

- eigen vastgoed te verwerven (project ateliers in het Azaleapark) 

- bekijken hoe we kosten en inkomsten beter in overeenstemming brengen (besparen, huur verhogen?) 

- extra EGW investeringen en individuele doorberekening EGW kosten  

 

 

Dit alles kan je in detail lezen in het voorliggende jaarverslag.  
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1.  MISSIE EN DOELSTELLINGEN      

 

Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend 

kunstenaars. 

  

NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en 

stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten. 

NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend 

programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 

NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 

context.  

  

Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de 

versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 

doelstelling ATELIERBELEID KUNSTENAARSBELEID VISIEONTWIKKELING 

wat Atelierruimte bieden, 

organisatie Open Ateliers 

Kunstenaars ondersteunen, de 

artistieke praktijk en artistiek 

netwerk versterken 

Laboratoriumfunctie en kennisdeling:  

expertise en praktijken rond atelierbeleid 

documenteren en delen, overheden en 

beleidsmakers sensibiliseren over het 

belang van creatieruimte in de stad  

hoe Aanbod en beheer van 

kwaliteitsvolle en betaalbare 

ateliers in Gent en omgeving 

Ateliers jaarlijks openstellen 

voor het brede publiek 

BLANCO + SUPPORT 

 

BLANCO: platformfunctie voor 

NUCLEO-residenten 

 

SUPPORT: een ondersteunend 

programma voor een brede groep 

kunstenaars en individuele 

verdiepende trajecten. 

Kunstenaars verbinden met 

elkaar en het bredere 

kunstenveld.  

20 jaar ervaring in atelierbeleid delen 

met andere initiatiefnemers, actieve 

prospectie bij andere atelierorganisaties 

in binnen- en buitenland en deelname 

aan overlegorganen UFO, LOA, GKO 

Formuleren visieteksten en 

beleidsadviezen 

 

doelgroep Professionele beeldend 

kunstenaars, creatieve 

ondernemers en culturele 

organisaties 

BLANCO: NUCLEO-residenten 

SUPPORT: professionele 

beeldend kunstenaars, ook zonder 

atelier bij NUCLEO  

Vlaamse en lokale overheden en 

soortgelijke organisaties of initiatieven 

voorbeelden Lindenlei, Veeartsenijschool 

met oa. BLANCO-zaal, 

Infirmerie, Begga Convent +, 

Convent Sint-Antonius, 

Convent Huyshove, Antoine 

Van Hoorebekehof, 

Abrahamstraat, Sint-

Markoensstraat, 

Molenaarsstraat, Vynckier-

site 

BLANCO: de ruimte + de 

projectwerking: Tweebruggen, 

Hoogpoort, ICC, 

Subbacultcha.be, Carte Blanche, 

BLANCO — BLIND DATE / 

SCULPTURE EXCHANGE, 

BLANCO Mokja Bang, 
SUPPORT #1 - Lazy River 

Workspace, SUPPORT #2 -

SUPPORT structures, SUPPORT 

#3 - teksten door Hilde Van 

Canneyt, 2022: SUPPORT studio 

Trekker actiegroep GKO over “Ruimte 

voor de kunstenaar in de stad”, 

werkgroep “Beeldende kunst”, deelname 

aan diverse werkgroepen ivm 

Arsenaalsite, 

Adviesverlening bij opstart 

atelierwerking Mechelen, Aalst en 

Brussel 

Mede oprichter UFO, de koepel van 

atelierorganisaties, organisatie 

symposium “Ruimte voor kunstenaars in 

de stad”, UFO bezoekersprogramma; 

Artikel H ART rekto:verso 

Artikel blog Atelier in Beeld, Lid van 

Permanent Support Panel,  
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partners Stad Gent, sogent, 

Gemeenschapsonderwijs, vzw 

Begijnhof, WoninGent, 

Kunstwerkt (Open Ateliers) 

Stad Gent, SoGent, 

Gemeenschapsonderwijs, 

Hotelschool Gent, ICC, 

Subbacultcha Belgium, 

Kunstwerkt, S.M.A.K. Beweegt, 

Cultuurloket, Centrum 

Kunstarchieven Vlaanderen, 

Kunstenpunt, Kunsthal Gent 

UFO, GKO, LOA, MORPHO, Cas-co, 

Level Five, de Tank Entrepot, VONK, 

Kunstwerkt, Kunstenpunt 

  Duurzaam beheer van de 

ateliers i.s.m. de kunstenaars 

en eigenaars 

Sensibiliseren van kunstenaars, 

community building 

Kennisoverdracht en sensibilisering  

   ↑  ↑  ↑ 

  DUURZAAMHEID 

In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te nemen in het kader 

van duurzaamheid.  

 

Sinds 2012 is NUCLEO lid van Greentrack Gent: een samenwerking tussen de verschillende culturele spelers 

die samen willen bouwen aan een sociaal-ecologische volhoudbare samenleving.  

 

 

2. ONS TEAM   

    

Momenteel ziet de samenstelling van het team er als volgt uit: 

 

● Marjoleine Maes: algemeen coördinator (0,6 VTE) 

● Sofie Lattré: coördinator atelierwerking (1 VTE)    

● Jonas Nachtergaele: coördinator BLANCO (0,6 VTE)   

● Danielle van Zuijlen: coördinator SUPPORT (0,3 VTE tot eind maart 2022) 

● Natacha Platevoet: medewerker atelierbeheer (begin 2021 0,5 VTE, 0,9 VTE vanaf september 2021)  

 

Omwille van de extreem hoge werkdruk op vlak van atelierbeheer1, werd beslist om de tewerkstelling van Natacha Platevoet uit te 

breiden naar 90% sinds september 2021.  

 

Eind maart 2022 besliste Danielle van Zuijlen om haar deeltijdse engagementen af te bouwen en niet langer aan de slag te blijven bij 

NUCLEO als coördinator van SUPPORT. Ze blijft wel op freelance basis beschikbaar om het SUPPORT programma verder uit te 

bouwen.  

 

Marjoleine Maes werd zwaar ziek in het najaar was in ziekteverlof van eind november 2021 tot half januari 2022, uitgerekend in de 

periode na de brand in het Begga Convent. Om het team te ondersteunen in deze zware periode werd een beroep gedaan op Kurt 

Stockman, op freelance basis. 

 

In 2021 hebben we ingezet op het beter stroomlijnen van interne werkprocessen met een business performance coach. 

 

  

 
1 Onderzoek van het LOA in Nederland wees uit dat er qua atelierbeheer 1 fulltime medewerker nodig is per 80 kunstenaar indien ze niet te zeer verspreid zijn over 

verschillende locaties, in geval van meer versnippering is dat 1 fulltime medewerker per 60 kunstenaars. NUCLEO beheert momenteel ruimte voor 170  kunstenaars. 
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3. ONZE RAAD VAN BESTUUR       

 

Naam Background 

Sam Eggermont zakelijk leider KUNSTENPUNT 

Dieter Honoré  ondernemer, jurist, coach 

Thierry Lagrange IR architect 

Sara Peeters   PR en communicatie Interreg 

Mieke Mels  wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE 

Marc Vanborm   voormalig zakelijk leider Ceremonia 

Thibaut Verhoeven  collectiecurator S.M.A.K. 

Wouter Vermeylen (voorzitter) CEO Yesplan 

Greet Vlegels  coördinator AAIR 

Mieke De Wulf  voormalig zakelijk leider Art Cinema OFFoff 

Dylan Peere financieel verantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen 

Bestuursvergaderingen 2021: 10/03/21, 19/05/21, 29/09/21 & 15/12/21 

 

Raden van Bestuur vinden bij NUCLEO in principe plaats in aanwezigheid van het team, waarbij deze aanwezigheid niet verplicht is 

(afhankelijk van de agendapunten kan aanwezigheid wel noodzakelijk zijn), maar de medewerkers zijn steeds uitgenodigd. 

 

4. ONZE ALGEMENE VERGADERING   

 
De Algemene Vergadering van NUCLEO bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met:  

 

Naam Background 

Dieter Aerts advocaat 

Guy Châtel architect 

Wouter Cox beeldend kunstenaar en initiator PostX Merelbeke 

Stephanie Gildemyn  beeldend kunstenaar 

Wim Goes architect 

Bruno Matthys  kunstliefhebber 

Isolde Vanhee kunsthistorica en docent LUCA School of Arts 

Algemene vergadering 2021: 16/06/21 
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5.  BESTUURVERNIEUWING         
 

Begin 2022 werd gestart met een traject om het bestuur van NUCLEO te vernieuwen. In eerste instantie werd via een online 

vragenlijst een zelfevaluatie van het bestuur georganiseerd. Met de informatie die uit deze bevraging kwam wordt de werking van het 

bestuur in de toekomst beter gestroomlijnd. 

 

We screenden het huidige bestuur ook op de aanwezigheid van specifieke expertisedomeinen die noodzakelijk zijn voor de werking 

van NUCLEO, alsook op diversiteit qua gender, leeftijd en achtergrond. 

 

Op korte termijn zullen twee bestuurders vervangen worden. Hierbij streven we naar een instroom die rekening houdt met de nodige 

expertisevelden, en meer diversiteit qua leeftijd en achtergrond. We gaan op zoek via het eigen netwerk en via een 

bestuurdersvacature die gepubliceerd zal worden via de geijkte kanalen. Dit traject wordt opgestart na de algemene vergadering in juni 

2022. 

 

6.  INTEGRITEITSBELEID 

 

In het arbeidsreglement van NUCLEO werd de standaardformuleringen opgenomen wat betreft de preventie en aanpak van gevallen 

van grensoverschrijdend gedrag. 

 

Dit betekent dat het sociaal secretariaat als vertrouwenspersoon werd aangeduid en de preventieadviseur de arbeidsgeneesheer is, die 

zich bevindt bij Cohezio, onze arbeidsgeneeskundige dienst. Aangezien we werken met een horizontale structuur en een klein team is 

er in mindere mate sprake van machtsposities en is het aangewezen dat de vertrouwenspersoon extern is.  

 

 

7. DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

 

Aangezien de kunstenaars eerder dan het publiek onze primaire doelgroep uitmaken, zullen we ons in eerste instantie hierop 

focussen. In het toewijzingsbeleid en de werking van SUPPORT zit het bewustzijn rond diversiteit al impliciet ingebed. Qua 

toewijzingsbeleid uit dit zich in ondersteuning van het team bij het opmaken van aanvraagdossiers, contacten met gespecialiseerde 

organisaties zoals De Centrale en Voem, van waaruit soms doorstroming ontstaat, en ook in effectieve instroom van kunstenaars met 

een diverse achtergrond. Op onze website kunnen residenten ook in verschillende talen terugvinden hoe ze ons kunnen bereiken.  

 

SUPPORT wil activiteiten aanbieden aan een bredere doelgroep van startende beeldend kunstenaars en wil daarbij ook inzetten op een 

diversere groep. Bij de selectie van SUPPORT#1 hebben we bijvoorbeeld expliciet gekozen om Fatemeh Khezri te selecteren, ook al 

waren er andere geschikte kandidaten en had zij nog geen artistieke vooropleiding. Voor SUPPORT #2 wilden we ook andere 

doelgroepen bereiken door met organisaties als VOEM samen te werken voor de verspreiding van de Open Call, maar dit vertaalde 

zich niet rechtstreeks in de inschrijvingen. De open calls werden in twee talen opgesteld (ENG - NL). Ook in 2022 gaan we verder 

inzetten om de open calls breder te verspreiden en daarbij beroep te doen op expertise i.h.k.v. leesbaarheid.    

 

In 2021 werd BLANCO — BLIND DATE / SCULPTURE EXCHANGE georganiseerd, een uitwisselingsproject met kunstenaars en 

mensen met een visuele beperking van het DKO Leuven, een traject van S.M.A.K. Beweegt (zie BLANCO). 

 

Qua publieksbereik is onze impact eerder beperkt in die zin dat dit zich voornamelijk focust rond Open Ateliers en de werking van de 

zaal van BLANCO. In 2021 was de Open Ateliers een digitale editie waarbij we de 20 digitale atelierbezoeken, waarbij we per break-

out room een facilitator voorzagen die ook steeds rekening hield met de taalwensen van het publiek en de voertaal van het gesprek 

daarop afstemde.  

 

Op vlak van personeelsbeleid is er weinig “doorstroming” in het team van NUCLEO: we hebben een relatief “vast” en trouw team. 

Dit lijkt ons alvast een goed teken op vlak van welbevinden van de werknemers, maar het betekent ook dat we weinig kansen hebben 

om te zorgen voor een diversere instroom. In het verleden werden de standaardformuleringen wat betreft non-discriminatie altijd 

opgenomen bij vacatures. In 2022 zal er een vacature voor ondersteuning bij gebouwbeheer worden opgemaakt en zal er extra 

rekening mee worden gehouden dat de werving- en selectieprocedure inclusief is. Ook voor de bestuursvernieuwing zal er extra op 

worden ingezet om onze Raad van Bestuur zowel qua achtergrond als qua leeftijd diverser te maken.  

 

Wat betreft freelance medewerkers en vrijwilligers: dit aspect is bij NUCLEO eerder beperkt. We schakelen vrijwilligers vnl in 

tijdens Open Ateliers en slechts zelden op andere momenten. Wanneer dit toch gebeurt geven we er de voorkeur aan om met 

geïnteresseerde kunstenaars uit de ateliers te werken. In 2021 bleven de deuren gesloten en deden we geen beroep op externe 

vrijwilligers. We bekijken om in 2022 voor Open Ateliers te werken met vrijwilligers via Refu Interim. 
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NUCLEO is nog steeds aangesloten bij het lerend netwerk 'Creatie' van de werf Diversiteit en Inclusie van het Gents 

Kunstenoverleg. Het netwerk is in het voorjaar 2021 opgestart met een kick-off op 11/02. De focus ligt op de eigen werking van de 

deelnemende organisaties en de uitwisseling van goede praktijken. De methodieken die naar voren worden gebracht binnen het 

netwerk en de inspiratie uit andere projecten willen we vertalen naar een concrete aanpak en acties om te implementeren bij 

NUCLEO.  

 

Na een meeting op 28/04/21 met Nathalie Van Laere, coördinator diversiteit en inclusie van het Gents Kunstenoverleg, het team en 

enkele leden van de Raad van Bestuur werd beslist een actieplan diversiteit op te stellen. In het najaar van 2021 is NUCLEO van 

start gegaan met vaststellingen te formuleren inzake diversiteit en toegankelijkheid per deeldomein en het in kaart brengen van 

bestaande en te ondernemen acties. Per actie zijn er deadlines geformuleerd om hier in 2022 verder mee aan de slag te gaan en tot 

enkele concrete resultaten te komen (in bijlage). 

 

8. TOEGANKELIJKHEID             

 

De gebouwen in beheer van NUCLEO zijn vooralsnog allemaal tijdelijk. Dit maakt grote investeringen in de toegankelijkheid van de 

panden niet mogelijk; daardoor zijn niet alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.  

Bij het toewijzen van de ateliers houden altijd rekening met het individu, de persoonlijke noden en de eventuele noden qua 

toegankelijkheid.  
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II 

ATELIERBELEID 
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1.  HISTORIEK               

 

eerste ateliergebouw NUCLEO: Begga Convent, Lange Violettestraat 239 (foto: Eveliene Deraedt 

Sinds het ontstaan is NUCLEO vaste partner van Stad Gent wat betreft het atelierbeleid voor professionele beeldend kunstenaars. 

Sinds de opstart in 2001 door 3 kunstenaars met nood aan werkruimte, kon de organisatie zich van een vrijwilligerswerking 

ontplooien tot een professionele organisatie ondersteund door de Stad.  

 

Op 24 november 2021 werden we met het noodlot geconfronteerd; een hevige brand verwoestte het Begga Convent, het gebouw 

waar het 20 jaar geleden allemaal begon. Godzijdank zijn daarbij geen gewonden gevallen. Meer over de brand en de impact op de 

kunstenaars en werking verderop.  

 

Door de de tijdelijkheid van de panden is de atelierwerking van NUCLEO steeds in evolutie: begin 2021 bood NUCLEO ruimte aan 

152 professionele kunstenaars in 10 panden verspreid over de stad; eind 2021 waren dit 164 kunstenaars in 12 panden. De vraag naar 

ateliers blijft steeds groter dan het aanbod, dit bewijst de wachtlijst met kandidaten voor een atelier. 
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2. HET TOEWIJZINGSBELEID             

Wie zich als professioneel beeldend kunstenaar voor een atelier bij NUCLEO aanmeldt, moet aan volgende criteria van het  

toewijzingsbeleid voldoen:  

‘De artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader, waarbij elementen van onderzoek en reflectie een  

belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die getuigen van een  inhoudelijk 

kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter esthetisch aspect of de  beheersing van een 

techniek.  De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van 

doorslaggevend  belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol.’  

Ook creatieve ondernemers en culturele organisaties komen in aanmerking wanneer  

… (creatieve ondernemers) de praktijk vanuit een artistieke visie opereert waarin elementen van experiment en onderzoek een  

belangrijke rol spelen. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke  artistieke 

component bezit.   

… (culturele organisaties) de organisatie opereert vanuit een artistieke visie en artistieke doelstellingen heeft. Haar visie en  filosofie 

sluiten aan bij de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van  presentatiemogelijkheden voor of 

samenwerkingsverbanden met residerende kunstenaars.  

Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraagdossiers. Hierin zetelen minstens drie experten met een sterke affiniteit met 

het Gentse beeldend kunstenveld. Sinds 2017 bestaan de leden uit Liene Aerts (curator, verbonden aan HoGent School of  Arts, 

KIOSK), Isolde Vanhee (kunsthistorica, verbonden aan LUCA, Art Cinema OFFoff, Kunsthal Gent) en Robin Vermeersch  

(kunstenaar, verbonden aan LUCA).  

In 2021 kwam de commissie 4 keer samen om de 59 nieuwe aanvragen te behandelen. De bijeenkomsten gebeuren niet op 

vaste tijdstippen, maar worden georganiseerd van zodra er voldoende aanvragen zijn om te bespreken.  

- maart: 19 nieuwe dossiers waarvan 12 geselecteerd 

- april: 6 nieuwe dossiers waarvan 5 geselecteerd 

- juli: 18 nieuwe dossiers waarvan 17 geselecteerd  
- oktober: 16 nieuwe dossiers waarvan 13 geselecteerd 

De 47 geselecteerde kandidaten kwamen op de wachtlijst terecht. Op 1 april 2022 is hun situatie als volgt: 

- 26 zijn gestart in hun atelier bij NUCLEO 

- 6 kunstenaars lieten weten niet langer op zoek te zijn  

- 15 kunstenaars staan nog op de wachtlijst. Zij werden allemaal minstens 3 keer uitgenodigd om naar beschikbare 

ateliers te komen kijken maar vonden hun ideale werkruimte nog niet. 

Een kunstenaar kan voor een termijn van 5 jaar in een NUCLEO-atelier werken. Om een volgende termijn aan te vragen moet 

opnieuw een dossier worden ingediend voor de toewijzingscommissie. Bij de beoordeling van de verlenging zijn volgende elementen 

van belang voor de commissie:   

‘Een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen van 

communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professionaliteit en ondernemerschap en de  frequentie van 

het ateliergebruik.’  

In geval van twijfel of bijkomende vragen wordt een atelierbezoek met de toewijzingscommisie georganiseerd, die met de kunstenaar 

in dialoog treedt over de evolutie van de artistieke praktijk en noodzaak van het atelier. 

In 2021 werden 13 dossiers van de huidige residenten opgevraagd. We ontvingen 12 dossier die allen werden geselecteerd voor 

een verlenging. Eén kunstenaar maakte zijn atelier vrij voor iemand van de wachtlijst. 
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3.  DE RESIDENTEN             

 

Eind 2020 maakten we een profielschets van de residenten met een atelier bij NUCLEO volgens leeftijd en diploma. Dit zijn geen 

beperkende criteria die het toewijzingsbeleid vooropstelt, maar geven wel een beeld van de groep kunstenaars in de ateliers. 

 

Opmerkelijk is dat: 

→ 25 % van de kunstenaars bij NUCLEO jonger is dan 30. 

→ 84 % van de residenten een hogere opleiding Beeldende Kunst volgden. Van hen zijn 64 % alumni van LUCA School of Arts, 45 % 

van Hogent en 8 % van HISK.  

 

De pas afgestudeerde kunstenaars van Gent stromen met andere woorden vlot door naar de atelierwerking van NUCLEO eens ze de 

ruimte in hun school moeten verlaten. Dat merken we ook bij de vele aanvragen die ons rond de zomer, simultaan met het afstuderen, 

bereiken. 

 

Uit cijfers van de laatste fysieke Open Ateliers van 2018 konden we een verdeling volgens medium als volgt vaststellen: 

→ 31 % schilderkunst 

→ 15 % installatie 

→ 14% mixed media 

→ 11% illustratie 

→ 8 % beeldhouwkunst 

→ 21 % andere disciplines (oa, 5 % grafiek, 3 % fotografie) 

 

In 2022 zullen we door de inschrijvingen voor de Open Ateliers via Atelier in Beeld (meer info zie verder) ook voor de eerste keer 

zicht krijgen op de diversiteit van onze residenten: hoeveel van hen een ouder hebben die in een ander land dan België geboren is, is 

één van de vragen die bij de inschrijving gesteld worden. De profielschets van diversiteit zal de volgende stappen in ons 

diversiteitsplan verder vormgeven (zie bijlage). 

4.  AFSCHEID VAN KAREL, ANDREAS EN WIM         

Het najaar van 2021 werd een trieste en donkere periode voor NUCLEO. Kort voor de brand eind november werden we 

geconfronteerd met het plotse verlies van drie van onze kunstenaars. Karel Verhoeven stapte eind september uit het leven. Hij 

had sinds 2017 een atelier in het Begga Convent. De schok was enorm, ook voor de kunstenaars die met hem het gebouw 

deelden kwam het nieuws bijzonder hard aan. Amper twee weken later gebeurde het meest tragische opnieuw. Andreas De 

Prez, alias Andreas Palladio Den Serra, overleed midden oktober eveneens door zelfdoding. Sinds de zomer van 2020 was hij 

aan het werk in zijn atelier in de Abrahamstraat. We waren samen met de mensen om hem heen diep getroffen. Midden 

november overleed ook Wim de Maat aan de gevolgen van een beroerte. Sinds 2005 was hij een vaste kunstenaar van het 

Infirmerie. Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden van Karel, Andreas en Wim. 

In overleg met Slachtofferhulp Politie Gent, het 

CAW en VLESP -het Vlaams Expertise Centrum 

voor Suïcide Preventie- lichtten we de kunstenaars 

in over deze tragische gebeurtenissen en konden we 

hen doorverwijzen naar professionele 

hulpinstanties. 

Tijdens deze periode trok er als het ware een golf 

van zelfdodingen doorheen de Gentse socio-

culturele sector: bevriende collega’s spraken van 14 

sterfgevallen in hun directe omgeving. Hoewel elk 

van deze overlijdens een heel specifieke context en 

soms ook een specifieke problematiek kende, 

voelde iedereen dat de afgelopen periode, 

onderhevig aan alle grillen van de pandemie, er in 

de sector zwaar had ingehakt. 

Er volgde een rondetafelgesprek dat gepubliceerd 

werd in De Standaard, waar Marjoleine Maes aan 

deelnam. De cultuursector bezint zich. “Je wilt niet 

de eerste zijn die zegt: stop, het lukt niet meer”  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211028_96133113
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211028_96133113
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211028_96133113
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211028_96133113
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5. DE ATELIERWERKING             

5.1  Panden in beheer 

Op 1 januari 2021 waren 152 kunstenaars aan het werk in 125 ateliers in 10 panden in beheer van NUCLEO.  

Doorheen het jaar nam het aantal beschikbare ruimtes licht toe: op 31 december waren 164 kunstenaars in residentie 

in 139 ateliers in 12 gebouwen in beheer van NUCLEO. 

 

Gebouw  1 januari 2021 31 december 2021 

Begga Convent  14 ateliers + 6 stockageruimtes EINDE: brand 24/11/2021 

Infirmerie  9 ateliers + 1 deelatelier + 1 stockageruimte  9 ateliers + 1 deelatelier + 1 stockageruimte  

Convent Huyshove  17 ateliers + 1 stockageruimte +  

bureau NUCLEO 

17 ateliers + 1 stockageruimte +  

bureau NUCLEO 

Convent Sint-Antonius  24  ateliers + 2 deelateliers + 3   

stockageruimtes 

24  ateliers + 2 deelateliers + 3   

stockageruimtes 

Lindenlei  17 ateliers + 8 deelateliers + 2 

stockageruimtes +  projectruimte 

17 ateliers + 8 deelateliers + 3 stockageruimtes 

+  projectruimte 

Veeartsenijschool  15 ateliers + 3 deelateliers  + 

BLANCO +  10 stockageruimtes 

15 ateliers + 3 deelateliers  + BLANCO +  

10 stockageruimtes 

Antoine Van   

Hoorebekehof 

6 ateliers 5 ateliers en 1 stockageruimte 

Abrahamstraat 9  2 ateliers 2 ateliers,  EINDE: 28/02/2022 

Abrahamstraat 15 6 ateliers 6 ateliers 

Sint-Markoensstraat 1 atelier 1 atelier 

Achterstraat - START ATELIERS: 01/03/2021 

3 ateliers + 1 deelatelier 

Molenaarsstraat - START: 15/03/2021 

6 ateliers + 5 deelateliers 

Vynckiertoren - START: 01/12/2021  

15 ateliers + 7 stockageruimtes 

TOTAAL AANTAL   

RUIMTES  

  

148 RUIMTES  

   

111 ATELIERS  

14 DEELATELIERS  

23 STOCKAGERUIMTES  

   

PROJECTRUIMTES  

BLANCO  

   

   

152 KUNSTENAARS  

  5.265 nuttige m2 

168 RUIMTES  

   

120 ATELIERS  

19 DEELATELIERS  

29 STOCKAGERUIMTES  

   

PROJECTRUIMTES  

BLANCO  

   

   

164 KUNSTENAARS  

6.470 nuttige m2 
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De grafiek hieronder laat de evolutie van ateliers en kunstenaars sinds de start van NUCLEO zien: 

 

 
 

We zien een de laatste jaren een vrij stabiel ruimtebestand, maar aangezien het meer en meer over korte termijn invullingen 

gaat, en enkele grote panden bedreigd zijn (zie verder), kan dit niet als vanzelfsprekend beschouwd worden.  

Licht stijgende evolutie 2021 

Na de aankoop van het pand in de Achterstraat (meer info zie verder) kon NUCLEO tijdelijk 3 ateliers en 1 gedeeld atelier 

organiseren in de leegstaande appartementen en loods. Tot de opstart van de werken door de projectontwikkelaar in 

september 2022 kunnen er 7 kunstenaars werken. 

 

 
atelier Emma Terweduwe in de Achterstraat (foto: Eveliene Deraedt) 

In een voormalig chauffage bedrijf in de Molenaarsstraat gaf de private eigenaar familie Beaumont  toestemming om de 

komende 3 jaar 11 ateliers in te richten in hun voormalige kantoorruimtes en industriële loods. Afhankelijk van de 

renovatieplannen van de eigenaar kunnen we ook mogelijks na maart 2024 in het gebouw blijven.  
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Loods Molenaarsstraat 15 (foto: Eveliene Deraedt) 

Konekt vzw gaf ons in maart 2021 de mogelijkheid om een leeg appartementsblok met 6 appartementen in de Koning 

Boudewijnstraat in gebruik te nemen in afwachting van hun renovatie voorzien begin 2022. We maakten de ruimtes 

gebruiksklaar en nodigden de kunstenaars op de wachtlijst na elke toewijzingscommissie uit. De appartementen waren in 

behoorlijk slechte staat, en door een probleem met de leidingen had de helft van de appartementen geen mogelijkheid tot 

wateraansluiting en verwarming. Door de staat van de ruimtes en de korte gebruikstermijn kozen de kandidaten steeds voor 

andere ateliers uit ons aanbod. In juni vond er een eindejaarsexpo van 10 bachelorstudenten Schilderkunst van LUCA plaats.  

In de Vynckiertoren van eigenaar Revive konden we in december op 4 verdiepingen starten. We delen het gebouw op het 

gelijkvloers met een organisatie voor voedselbedeling en op de 5de verdieping heeft eigenaar Revive zelf een aantal kantoor- 

en werkruimtes. Voor de ingebruikname dienden we een aanvraag tot tijdelijke functiewijziging in bij dienst Stedenbouw. 

Deze beslissing valt in het voorjaar van 2022, maar we konden al opstarten in de vorm van tijdelijk gebruik (max 4 x 30 

dagen per jaar). De eigenaar onderzoekt ondertussen de renovatie van de volledige site. Afhankelijk hiervan zal NUCLEO 

ten vroegste 1 december 2022 moeten vertrekken. In dit gebouw zijn maar liefst 22 atelierruimtes beschikbaar, waarvan er 

momenteel 7 worden ingezet als stockage voor de kunstenaars uit de brand van het Begga Convent. Dit gebouw voorzag dus 

in een zeer welkome korte termijn oplossing voor de kunstenaars uit het Begga Convent, maar voorziet wel slechts in een 

termijn van 1 jaar. 

 
Vynckiertoren, Nieuwevaart 51 
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Maar we moesten helaas ook afscheid nemen van een aantal plekken. 

De rijwoning van Abrahamstraat 9 werd door sogent in de zomer van 2021 te koop aangeboden. In oktober 2021 verleed de 

koopakte en bracht sogent ons in contact met de nieuwe private eigenaar. Hier kwamen we tot een akkoord dat NUCLEO tot 

eind februari 2022 -de start van zijn renovatie- in het pand kon blijven. Deze verlenging van 4 maanden extra gebruik zou 

niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van sogent in het organiseren van dit overleg en beklemtonen van de meerwaarde 

van NUCLEO.  Dit is meteen het 2de succesverhaal van verlenging na verkoop door sogent; bij de Onderstraat 

konden we in 2019 zo ook 4 maanden langer blijven. 

Aangezien er na een half jaar nog geen geïnteresseerde kandidaten gevonden waren en de vaste kosten aan 

nutsvoorzieningen en verzekeringen bleven oplopen, beslisten we in september de Koning Boudewijnstraat te verlaten.  

 

 

5.2 Brand in het Begga Convent 

 

Op 24 november 2021 was er een hevige brand in het Begga Convent. Godzijdank was er die ochtend niemand in het gebouw 

aanwezig en zijn er geen gewonden gevallen. De 15 kunstenaars uit het gebouw werden geconfronteerd met het plots verlies 

van hun atelier en het aanwezige werk van jaren. Ook de emotionele impact was gigantisch. Voor NUCLEO als organisatie 

betekende dit het verlies van de plek waar alles begon, de plek waar NUCLEO opgericht werd door 3 kunstenaars in het Klein 

Begijnhof.  

 

Woensdag 24 november was een heftige en lange dag. Om 6u ‘s ochtends zag een oplettende buurman rook uit het gebouw komen en 

belde hij de hulpdiensten, die een paar minuten later al ter plaatse waren en de volledige Lange Violettestraat afzetten. De ravage was 

enorm: naast vuur- en rookschade was er ook veel waterschade door het urenlange blussen. Pas in de namiddag konden sommige 

kunstenaars nog een paar spullen uit hun atelier halen. Het pand werd vervolgens op burgemeestersbevel onbetreedbaar verklaard. Het 

dichtleggen van het dak door de eigenaar duurde nog tot begin januari waardoor er extra regen- en sneeuwschade bij kwam aan de nog 

aanwezige inboedel. 

 

Wanneer de brand begon en wat de precieze oorzaak was wordt nog verder onderzocht door een gerechtsdeskundige samen met de 

verzekeringsexperten. De politie sloot alvast kwaad opzet uit.  

 

 

voor & na brand in Begga Convent,  atelier Saar De Buysere 

 

NUCLEO ondersteunde de betrokken kunstenaars tijdens en na de brand zo goed mogelijk, zowel op financieel, praktisch als 

emotioneel vlak. Ons kantoor deed dienst als een permanente ontmoetingsplek waar de koffie steeds warm stond en met 

Slachtofferhulp van Politie organiseerden we een bijeenkomst waarbij we samen naar de beelden van de ravage keken. We verwezen 

kunstenaars ook individueel door naar verschillende hulplijnen: Slachtofferhulp, CAW, huisarts. Veel van de geëvacueerde spullen 

werden tijdelijk in ons kantoor opgeslagen, waar we in december ook een workshop rond restauratie door roetschade van tekeningen 

organiseerden. Iedereen kreeg voor zijn nieuwe atelier ook een kwijtschelding van de eerste twee maanden huur. 

 

Het wachten op de instandhoudingswerken van het gebouw duurde erg lang, waardoor de kunstenaars veel geduld moesten 

oefenen om hun ruimte veilig te kunnen leeg maken. De brand had de centrale traphal volledig verwoest wat de evacuatie ernstig 

bemoeilijkte. We schakelden een gespecialiseerde firma in om de ontruiming van de diepst gelegen ruimtes vlot en veilig te laten 
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verlopen en organiseerden een aantal verhuisdagen waarop een 30-tal collega-kunstenaars kwamen helpen. Begin maart, drie maanden 

na de feiten, hebben alle kunstenaars eindelijk hun inboedel kunnen recupereren, al was hier zeer veel van vernield. Ze zijn ook 

allemaal opgestart in een nieuw atelier bij NUCLEO, voornamelijk in de Vynckiertoren. Bij de verhuizen kwamen veel kunstenaars 

uit andere gebouwen vrijwillig helpen en ook het team van NUCLEO investeerde hier uiteraard extra veel in. Op 10 maart was het 

gebouw leeg en opgeruimd en trokken we de deur van het Begga Convent definitief achter ons dicht.  

 

 

Om de getroffen kunstenaars een nieuwe opstart te gunnen en hen een hart 

onder de riem te steken organiseerden we Beggabenefiet. Steunen kon door 

een gift op CROWDFUNDING.GENT of door één van de werken te kopen die 

speciaal voor deze actie werden gedoneerd door collega kunstenaars. Het 

ingezamelde geld wordt volledig en gelijkmatig onder de getroffen kunstenaars 

verdeeld.  
 

Beggabenefiet liep 1 maand. 74 kunstenaars doneerden 1 of meerdere 

werken, en we haalden zo maar liefst €22.506 op waarvan €20.496 aan 

kunstverkoop!  

 

Dank aan alle kunstenaars die werk doneerden: Anne Beumer, Anne Podevyn, Anne Vanoutryve, Annouk Thys, Arne Bastien, Bert 

Joostens, Carlos Caballero, Corry Vandermassen, Dolores Bouckaert, Eddy De Buf, Emma Mortier, eric van de Pitte, Freek Willems, 

Galerij Eyckerman De Buysere, Georgia Kokot, Guy Slabbinck, Hallveig Agustsdottir, Hilde Van Canneyt, Hilde Van Wambeke, Ilse 

Popelier, Ines Claus, Irja Syvertsen, Isa D’hondt, Isabel Devos, Jan Vandeplancke, Jan Vermandere, Jana Vasiljevic, Jean-Marie 

Bytebier, Jens Wijnendaele, Joëlle Dubois, Joke Raes, Jonas Nachtergaele, Jonas Vanderbeke, Jonathan De Maeyer, Kasper De Vos, 

Kristof Vande Wege, KUNSTENAARS INFIRMERIE, Kurt Stockman, Laurence Decraene, Leen galle, Liesbeth Henderickx, Lieve 

D’hondt, Lieven LEFERE, Lore Rabaut, Louise Degraeve, Maarten De Saeger, Marijn Dionys, Marjolein Labeeû, Martien Van 

Beeck, Nicolas Van Parys, Nicoline van Stapele, Niels Keteleers, Nina Van denbempt, Penelope Deltour, Peter H. Waterschoot, 

Philippe Badert, Pirò Pallaghy, Ritsart Gobyn, Roeland Zijlstra, Sabine Oosterlynck, Sam Eggermont, Sara Plantefève-Castryck, 

Sarah Eyckerman, Simon Debbaut-L’Ecluse, Sofie Deckers, Stephanie Gildemyn, Tessa R Groenewoud, Thomas De Ben, Thomas 

Renwart, Topo Copy, Valery Konevin, Veronika Bezdenejnykh, Willem Cole en Willem Vermoere.  

Ook voor NUCLEO zelf was de brand financieel een zware dobber. We hebben op dit moment nog geen overzicht van de totale 

kosten, en ook slechts zicht op een beperkte terugbetaling door de verzekering. Veel van de gemaakte kosten hebben immers te 

maken met ondersteuning bij ontruiming en verhuis van de kunstenaars, terwijl de polis slechts de eigen inboedel van NUCLEO dekt. 

Uiteraard kan NUCLEO niet instaan voor het verzekeren van de inboedel van de kunstenaars, en contractueel ligt vast dat zij hier zelf 

voor moeten zorgen. Uiteindelijk bleken slechts 2 van de 15 kunstenaars in het gebouw verzekerd te zijn voor hun werk en materialen. 

We onderzoeken hoe we hier in de toekomst mee kunnen omgaan via vb een voordelig verzekeringsaanbod aan de kunstenaars via 

onze verzekeringsmakelaar. 

 

5.3 Zoektocht ateliergebouwen 

In 2021 bleven we verder actief zoeken naar nieuwe ateliergebouwen. 

Volgende pistes brachten helaas geen nieuwe atelierruimtes op: 

 

- Blok G43 van de Veeartsenijschool van eigenaar GO!, het gebouw aan de Coupure naast de blok waar NUCLEO 

reeds 18 ateliers en de BLANCO-ruimte beheert. De gesprekken met GO! vielen begin 2019 stil omdat ze er zelf een 

tijdelijk, digitaal ‘fluxlab’ zouden opstarten. Ondertussen is er nog niets veranderd en staat het gebouw nog steeds 

leeg. Aangezien het geschikt is voor 14 kunstenaarsateliers en erg centraal gelegen, blijft het op onze radar staan.  

 

- Conciërgewoning Molenaarsstraat 9 

In juni bezochten we de conciërgewoning die aansluit aan het pand in de Molenaarsstraat 15 waar we in maart 2021 

konden opstarten. Door de kleine schaal konden we met NUCLEO niet tegemoet komen aan de commerciële 

huurvoorwaarden die de eigenaar hiervoor voorop had gesteld. 

 

- Loods Kaarderijstraat 41 

Een privé eigenaar contacteerde ons voor een tijdelijke invulling van zijn leegstaande loods die we in juli gingen 

bezoeken. Het betrof 1 onverwarmde ruimte zonder daglicht waar we opnieuw niet tegemoet konden komen aan de 

verwachtingen van huur die de eigenaar had. 

https://beggabenefiet.be/
https://crowdfunding.gent/
https://beggabenefiet.be/
https://crowdfunding.gent/
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- Infirmerie en Brouwerij van het voormalige Caermersklooster 

Provincie Oost-Vlaanderen contacteerde ons voor een plaatsbezoek in september 2021, maar omdat het reeds 

gekraakt was moest dit bezoek uiteindelijk geannuleerd worden. Uiteindelijk kregen we bericht dat de Provincie zal 

samenwerking met een commerciële anti-kraakfirma. 

 

- Rijwoning Hagepreekstraat 39, Ledeberg 

In december werden we gecontacteerd door het kantoor van FOD Financiën dat zich bezig houdt met tijdelijk beheer 

van panden eigendom van de Belgische Staat. Tijdens ons bezoek in december stelden we vast dat in deze rijwoning 

niets meer aanwezig was: geen nutsvoorzieningen én geen trap. Door de korte gebruikstermijn tot de verkoop was het 

geen interessant pand om te investeren in de opstart, we hopen in de toekomst nog wel met hen te kunnen 

samenwerken. 

 

- Wibra Ledeberg 

Dienst Vastgoed van Stad Gent bezorgde ons de contactgegevens van de eigenaar van de leegstaande Wibra die in 

afwachting van zijn renovatie nog 2 jaar leeg zou staan. Tijdens telefonisch contact hoorden we dat zijn verwachting 

maar liefst 5.000 € huur/maand bedroeg voor de in totaal 600 m2 van het leegstaand handelspand.  

 

- 4 lokalen van Convent 47 in het Groot-Begijnhof 

De Stad huurt sinds 2017 een Convent, nr. 47, in het Groot-Begijnhof. De verschillende ruimtes worden door de Stad 

verder onderverhuurd, o.a. aan Crea Ten Hove en aan vzw Blauwhuis. Er stonden op de 1ste verdieping nog 4 kleine 

lokalen ter beschikking van ongeveer 8 en 16 m2 waar NUCLEO na een plaatsbezoek in december 2020 wel 

interesse in had. Uiteindelijk besliste de Stad in februari 2021 om af te wachten of er geen andere organisaties deze 

lokalen wilden gebruiken.  

 

We kunnen concluderen dat naast langdurige en grotere panden met meerdere of grote ateliers ook de betaalbaarheid 

op de private markt een struikelblok wordt; de zoektocht wordt elk jaar moeilijker. 

 

De ‘Berg van Barmhartigheid’ bood wel mogelijkheden voor extra ingebruikname in 2022: 

In Abrahamstraat 15 konden we in februari 2 bijkomende ruimtes in gebruik nemen van sogent en vanaf midden mei, na het 

vertrek van Muziekmozaïek, komen daar nog eens 2 ruimtes bij, om het totaal op 10 ruimtes brengt, in beheer tot eind 2022. 

De plannen van sogent om het pand te verkopen zijn nog niet definitief, waardoor we toch hopen om na december 2022 in het 

gebouw te kunnen blijven: de ligging, het prachtig gebouw en de mooie tuin vormen een inspirerende omgeving voor de 7 

kunstenaars die er momenteel aan het werk zijn.  

 

De zoektocht naar nieuwe gebouwen in 2022: 

 

- Arsenaalsite in Gentbrugge 

Het terrein van bijna 130.000 m2 van de NMBS dat binnenkort verkocht wordt aan private eigenaars wordt tot eind 2025 een 

tijdelijke invulling, beheerd door projectontwikkelaar Revive. NUCLEO bekijkt samen met andere partners uit het Gents 

Kunstoverleg hoe ruimte voor presentatie en ontwikkeling van kunst en cultuur een plek in één of meerdere van de loodsen 

kan krijgen. Door de slechte staat (de ganse site is tijdens zijn leegstand helemaal vernield door vandalisme en in maart was er 

nog een brand in één van de loodsen) zal de opstartkost niet mals zijn. Het consortium is hierover ook volop in gesprek met 

Stad Gent. De visienota van het consortium is in bijlage terug te vinden. 

 

- Jacob Van Caeneghemstraat 16 

De privé eigenaar van deze loods met 3 verdiepingen in de voormalige Jan Colle Galerij contacteerde ons om in afwachting 

van zijn renovatieplannen een tijdelijke invulling te voorzien. Het pand biedt helaas geen mogelijkheden door de afwezigheid 

van nutsvoorzieningen en het ontbreken van ramen en balustrades die nodig zijn het pand veilig en winddicht te maken. 

 

- Wintercircus 

Stad en sogent nodigden ons uit om in maart te komen kijken naar het bijna opgeleverde Wintercircus met de vraag tot 

tijdelijke invulling tot begin 2023. 5 ruimtes bleken geschikt omdat ze als enige over alle nutsvoorzieningen beschikten, 

waardoor een grote investeringskost niet nodig zou zijn. Andere ruimtes waren qua ruimtelijkheid en ligging zeer geschikt 

maar boden helaas door de korte ingebruikname en hoge investeringskost vanwege caso oplevering geen mogelijkheden voor 

onze atelierwerking. Ondertussen kregen we bericht dat sogent enkel met het Huis van Alijn een tentoonstelling zal 

organiseren en geen andere tijdelijke invulling wenst.  

 

- Brugsesteenweg 97a 

De privé eigenaar van deze handelsruimte contacteerde ons om de mogelijkheden voor een tijdelijke invulling te bekijken. Na 

een plaatsbezoek begin april bleek dit project financieel niet haalbaar. 
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6. EVOLUTIE TIJDELIJKE ATELIERPANDEN: BEDREIGINGEN      

 

NUCLEO bouwde 20 jaar ervaring op met het beheer van 38 tijdelijke panden. Eigenaars willen hun pand verkopen of 

verbouwen maar hebben nog geen toekomstplan, wachten administratieve procedures af of zoeken nog naar extra 

financiering. Het pand in tussentijd laten beheren door NUCLEO betekent een aantal zorgen minder voor de eigenaar; door 

een goed beheer wordt het gevrijwaard van leegstand, sluikstort, vandalisme en verval. Het vermijden van een leegstandstaks 

is ook steeds een niet te onderschatten drijfveer. 

 

Het aanbieden van een stabiel aanbod atelierruimtes voor de beeldende kunstenaars in Gent door NUCLEO wordt door 

verschillende factoren bemoeilijkt. We verwijzen graag opnieuw naar de bijlage ‘Moeilijkheden zoektocht tijdelijke 

gebouwen’ waar we dieper ingaan op de verschillende beproevingen voor NUCLEO op de leegstandsmarkt. 

 

 

6.1  Schaarste grote panden met lange gebruikstermijnen & grote afhankelijkheid van 2 eigenaars 

 

We stellen vast dat grote panden met een lange gebruikstermijn zo goed als onvindbaar zijn geworden. De laatste 

panden waar we de voorbije 5 jaar opstartten en die door hun omvang een zekere stabiliteit konden bieden aan de 

atelierwerking waren de Veeartsenijschool in 2016, Convent Sint-Antonius in 2017 en de Vynckiertoren die eind 2021 van 

start ging. Dit is niet af te lezen in de grafieken door het continue verlies van gebouwen waar we jaarlijks een aantal keer mee 

geconfronteerd worden.  

 

Terwijl de grote schaal van een gebouw een zekere stabiliteit voor het aanbod atelierruimtes biedt, doen hun 

gebruikstermijnen dat echter niet; de meest recente Vynckiertoren heeft een vooruitzicht van amper 1 jaar. De 

Veeartsenijschool en Convent Sint-Antonius zijn reeds over hun einddatum heen en hebben enkel nog vooruitzicht van een 

opzegperiode van respectievelijk 3 en 6 maanden. Het gebouw met de meeste kunstenaars, de Lindenlei, heeft binnenkort een 

nieuwe eigenaar. Voorlopig is er geen ander gebruiksperspectief dan de 4 maanden na het verlijden van de akte. Ook voor 

Convent Huyshove dreigt een vertrek in 2023: van zodra een vzw Toontjeshuis zijn bouwvergunning rond heeft, worden zij 

erfpachter van het gebouw waar NUCLEO momenteel 17 ateliers en haar kantoren gevestigd heeft. De ontruiming wordt 

verwacht tegen mei 2023. 

 

De atelierwerking is bovendien erg fragiel, want ze steunt voor het overgrote deel op samenwerking met 2 eigenaars. 

In de grafieken hieronder wordt het aantal ateliers per pand weergegeven op 31 december 2021. De meeste ateliers zijn 

geclusterd in het Begijnhof (Convent Huyshove, Convent Sint-Antonius, Infirmerie), samen goed voor 38%,  en in de 

Lindenlei en Veeartsenijschool met 31%.   

 

De atelierwerking valt daarmee voor 69% terug op de samenwerking met 2 eigenaars: vzw Begijnhof (blauw op de 

grafiek) en het Gemeenschapsonderwijs (rood op de grafiek). 31% van de ateliers is met zekerheid op korte termijn 

bedreigd aangezien de Lindenlei van eigenaar verandert in 2022 en de start van de erfpachtovereenkomst van Convent 

Huyshove in 2023 voorzien is (zie verder). Daarnaast viel het Begga Convent weg na de brand en is ook de termijn van de 

Veeartsenijschool, met nogmaals 13% van de ateliers, uiterst onzeker. 
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Het blijft ons zorgen baren dat we de laatste jaren een significante daling vaststellen van de instroom van tijdelijke panden van 

Stad Gent en sogent, terwijl dit voorheen onze voornaamste partners waren wat betreft tijdelijke leegstandsinvulling. De keuze 

van de stad om wel met commerciële leegstandsbeheerders samen te werken en geen structurele overeenkomst met organisaties zonder 

winstoogmerk af te sluiten voor het gebruik van haar panden is een gemiste kans. We zetten ons daarom ook binnen het Gents 

Kunstoverleg in voor het vrijwaren van ruimte voor kunstenaars in de stad - zie verder.  

De daling van instroom van panden van de Stad en sogent is duidelijk af te lezen in onderstaande grafiek. Het aandeel van de ateliers 

van stad Gent (hieronder 4 ateliers Achterstraat) en sogent (8 ateliers in de Abrahamstraat) staat in verhouding tot de 139 ateliers op 31 

december 2021. 
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Bovendien waren de panden van de Stad voornamelijk grote panden waarvan NUCLEO meerdere jaren kon gebruik van maken 

(Leopoldskazerne, Paddenhoek, ...) en die in sterke mate bijdroegen aan de financiële gezondheid van de organisatie. Het verlies van 

deze panden verhoogde de kwetsbaarheid van zowel kunstenaars als organisatie.   

De onzekerheid willen we de komende jaren zo veel mogelijk spreiden door met verschillende eigenaars, ook op de private 

markt, verder te zoeken. Hier komen we echter in een financieel spanningsveld terecht: vaak liggen de financiële 

verwachtingen van private eigenaars niet in lijn met wat NUCLEO kan dragen. 

6.2 Tijdelijkheid anno 2021: permanente verhuiscarrousel 

Doordat het beheer steeds tijdelijk is, moet NUCLEO regelmatig gebouwen verlaten en daardoor ook de kunstenaars hun 

atelier. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe plekken om kunstenaars een atelier te kunnen bieden: een stabiel aanbod 

aan atelierruimtes vormt immers de kern van de atelierwerking. Steeds vaker worden we geconfronteerd met korte 

ingebruiknames waardoor we jaarlijks steeds meer verschillende panden gebruiksklaar moeten maken en tegelijk ook moeten 

ontruimen en vrijgeven. De operationele druk op de werking is bijzonder groot, en ook op de kunstenaars heeft dit een zeer grote 

impact. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de jaarlijkse verhuiscarrousel.  

 

 

In 2021 ging het om de opstart van ateliers in de Achterstraat, Koning Boudewijnstraat, Molenaarsstraat en Vynckier en het verlies van 

de Koning Boudewijnstraat en het Begga Convent. Ook al kwamen er uiteindelijk geen kunstenaarsateliers in de Koning 

Boudewijnstraat terecht, toch werden alle verwarmingsinstallaties gekeurd, brandveiligheid nagekeken en kleine herstellingen in orde 

gebracht.  

Door de brand in het Begga Convent werden we ook voor de eerste keer geconfronteerd met een plotse verhuis. De ontruiming had 

gedurende 4 maanden een zeer grote impact op de werking.  

De opstart van Vynckier kreeg meteen de hoogste prioriteit als alternatief voor het Begga Convent. Ook het leegmaken van de ateliers 

en verhuizen van de kunstenaars uit het Begga Convent ondersteunden we in deze uitzonderlijke situatie mee vanuit NUCLEO.  
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Naast de financiële onzekerheid en druk op de werking van NUCLEO is onze voornaamste bezorgdheid de onzekerheid die 

ontstaat voor alle kunstenaars in onze stad. Kunstenaars worden in hun zoektocht naar een atelier geconfronteerd met steeds kortere 

gebruiksperiodes waarbij veel tijd verloren gaat aan het telkens opnieuw installeren en leegmaken van een tijdelijk atelier. De nood aan 

atelierruimtes voor kunstenaars blijft onveranderd hoog; dat er zelfs voor de kortste termijnen van bijvoorbeeld amper een paar 

maanden vaak heel wat geïnteresseerden zijn, baart ons zorgen. Het gaat in de meeste gevallen niet om kunstenaars die een 

projectruimte zoeken, maar kunstenaars die uit hoge nood aan een werkplek hier toch op intekenen. Deze korte gebruikstermijnen 

veroorzaken bijkomende druk op hun artistieke praktijk, waardoor we er naar streven om panden met termijnen van minstens een jaar 

te kunnen aanbieden.  

6.3  Grote financiële afhankelijkheid van enkele lucratieve, maar volatiele panden 

 

Het voorzien van een stabiel aanbod atelierruimtes vormt niet enkel de spil van de werking, maar bepaalt ook de financiële 

gezondheid van de organisatie. Het beheer van de in totaal 12 panden in 2021 bracht in totaal 54% van de totale werkingsmiddelen 

op. Onderstaande tabel laat de netto inkomsten per pand zien, in volgorde van ingebruikname:  

Opmerkelijk is dat de we financieel het meest steunen op de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs en dat de meest recente 

ingebruiknames de werking het minst financieren. Ter info: de negatieve waarden bij Koning Boudewijnstraat, Molenaarsstraat en 

Vynckiertoren zijn het gevolg van enerzijds een (nog) niet volledige uitbating en anderzijds de vaste kosten aan nutsvoorzieningen. Bij 

een volle bezetting worden deze waarden (slechts) licht positief. Bij de Achterstraat ligt dit aan de hoge kost van onroerende 

voorheffing. 

 

 

 

6.4  Einde in zicht voor verschillende belangrijke panden, 120 van 172 kunstenaars bedreigd 

 

Huidige situatie: 

- 13 gebouwen met 146 ateliers, 32 stockageruimtes, BLANCO, projectruimte Lindenlei, bureau NUCLEO 

- 172 kunstenaars in de atelierwerking 
- atelierwerking brengt €96.000 eigen middelen op 

 

Grote risico’s; 

• Verlies Begga Convent na brand 

- 14 ateliers en 6 stockageruimtes voor 15 kunstenaars 

- €4.700 netto opbrengst 
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• Lindenlei verkocht, ontruiming 4 maanden na akte (akte mei/juni), nieuwe eigenaar wil groot bedrag recupereren 

- 25 ateliers en 2 stockageruimtes voor 36 kunstenaars 

- projectruimte 

- netto opbrengst €43.000 ofwel 45% van de inkomsten uit verhuur 

 

In de zomer van 2020 kregen we bericht van het Gemeenschapsonderwijs dat de beslissing om de Lindenlei te 

verkopen definitief werd genomen. De openbare verkoopprocedure liep tijdens de zomer 2021 met veel 

geïnteresseerde kandidaten op de 6 bezoekdagen; we ontvingen telkens gemiddeld een 50-tal mensen per 

rondleiding. In december werd duidelijk dat VDD Project Developments de toekomstige eigenaar is. Het verlijden 

van de akte zal in het voorjaar 2022 plaatsvinden, we kennen tot vandaag nog geen exacte datum. Volgens onze 

huidige gebruiksovereenkomst met GO! moeten we 4 maanden na het verlijden van de akte het pand verlaten, wat 

dus in de zomer 2022 zou zijn, tenzij we met de nieuwe eigenaar tot een overeenkomst kunnen komen. We maakten 

reeds kennis met VDD en verschaffen hen regelmatig toegang tot het pand om hun renovatieplannen voor te 

bereiden. De financiële verwachtingen voor een verdere samenwerking die VDD initieel aan NUCLEO stelde lagen 

ver buiten onze mogelijkheden, waardoor er nu een piste van gedeeld gebruik verder onderzocht wordt. Door de 

schaal en de stedenbouwkundige bepalingen lijkt het realistisch dat de verbouwingen de eerste 2 jaar nog niet zullen 

opstarten. Het is nu afwachten of we met de nieuwe eigenaar tot een akkoord komen. We hopen ook de 36 

kunstenaars in de Lindenlei hierover zo snel mogelijk te kunnen informeren. 

 

• Convent Huyshove in erfpacht een vzw Toontjeshuizen, einde mei 2023 bij start werken 

- 17 ateliers en 1 stockageruimte voor 17 kunstenaars 

- bureau NUCLEO 

- €2.000 netto opbrengst 

 

Vzw Begijnhof is reeds van het begin 2020 in gesprek met vzw Toontjeshuis over een erfpacht van één of meerdere 

van de conventen in het begijnhof die NUCLEO beheert. In 2021 werd duidelijk dat voor Convent Huyshove, het 

gebouw waar NUCLEO naast de 17 ateliers ook sinds 2010 haar kantoren heeft gevestigd, een renovatieplan 

ontwikkeld wordt. VZW Toontjeshuis kreeg inmiddels ook de belofte dat een erfpacht van start zou gaan van zodra 

zij over een goedgekeurde bouwaanvraag beschikken. Dit is voorzien najaar 2022 om de werken te kunnen 

aanvatten mei 2023, wat het perspectief bepaalt dat we hebben voor de ontruiming. 

 

• Veeartsenijschool, einde bij start werken Casinoplein, voorzien begin 2024 

- 18 ateliers en 10 stockageruimtes voor 32 kunstenaars 

- BLANCO 

- netto opbrengst van €31.500€ ofwel 33% van de inkomsten uit verhuur 

 

EINDE VOORZIEN 2022 

- Sint-Markoensstraat, 1 atelier voor 1 kunstenaar 

- Stadhuissteeg, ruimte voor SUPPORT en BLANCO 

- Abrahamstraat 9, 2 ateliers voor 2 kunstenaars 

- Vynckier, 17 atelier en 8 stockageruimtes 

 

Een overzicht van de panden met inbegrip van de geciteerde cijfers is terug te vinden in bijlage. 

 

Conclusie: 

 

De grote risico’s hierboven opgesomd realiseerden in 2021 84% van de eigen inkomsten en staan samen met de andere 

aflopende termijnen voor een totaal verlies van eigen inkomsten van maar liefst 92% ! 

 

Daarnaast betekent dit het verlies van BLANCO, de projectruimte in de Lindenlei, de ruimte voor BLANCO en SUPPORT in 

de Stadhuissteeg en het bureau van NUCLEO. In de bedreigde gebouwen huisvesten we momenteel 120 van de 172 

kunstenaars in de werking, ofwel 70%! 

 

Er is dus een grote nood aan nieuwe, grote panden, verdere versnippering van het atelierbestand is niet wenselijk. Daarnaast is 

er zowel voor organisatie als voor kunstenaars nood aan meer lange termijnperspectief. 
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7. AANKOOP: ATELIERS IN HET AZALEAPARK          

De tijdelijkheid van de panden in beheer dwingt ons om permanent op zoek te blijven naar bijkomende gebouwen. Dit maakt 

het ontwikkelen van een beleid voor de lange termijn moeilijk en brengt ons op financieel vlak in een kwetsbare positie: 

aangezien de werking voor 54% gedragen wordt met eigen inkomsten uit atelierverhuur, kan het simultane verlies van enkele  

panden het geheel van de werking in het gedrang brengen.  

Mede omdat het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent gestaag afneemt maakten we dit tot een absolute prioriteit in ons 

beleid: we zoeken actief naar gebouwen die we voor lange termijn aan onze werking kunnen binden. Dit moet de werking 

stabieler maken en zorgen voor een minimale financiële zekerheid. De ondersteuning van Stad Gent, zowel in termen van  

beleid als middelen, is hierbij onontbeerlijk.  

Palend aan het Azaleapark in Sint-Amandsberg vonden we een pand dat een uitzonderlijke opportuniteit betekent voor onze 

werking en voor Stad Gent. We kunnen er een reconversie van een verkommerend bedrijfspand uitvoeren die 1.000 m2 

atelierruimte creëert voor kunstenaars en creatieve ondernemers.  

De meerwaarde van dit project is niet alleen om ruimte te bieden aan kunstenaars, het versterkt ook de cohesie van de 

buurt door haar publieke functie met horeca, coworking en tentoonstellingsruimte waar ontmoeting centraal staat en 

onderschrijft de stedenbouwkundige visie van de stadsbouwmeester uit het stadsontwikkelingsproject En Route voor 

Sint-Amandsberg. 

Het realiseren van ateliers in het Azaleapark betekent een mijlpaal binnen de werking van NUCLEO. We kunnen het Gentse 

atelierbeleid verankeren in een stabiele organisatie met een structurele werking in een eigen atelierpand in Sint-Amandsberg. 

Het geheel van onze atelierwerking hierdoor wordt hierdoor veilig gesteld voor de toekomst.   

Na een intense onderhandelingsprocedure met de eigenaar, slaagden we er met behulp van de 

investeringssubsidie van €700.000 van Stad Gent in om op 28 oktober de aankoopakte te laten verlijden. Sinds 

dat moment is NUCLEO samen met projectontwikkelaar Brocap uit Wondelgem voor 50% eigenaar van het 

pand. 

Sindsdien onderzochten beide partners hoe een ontwikkeling van de site voor gemengd gebruik (wonen-werken) te 

realiseren is. Ook de randvoorwaarden vanuit Stedenbouw en de brandweer werden afgetoetst.  

Het groots opgezette project dat Brocap voor ogen had met een volledige herontwikkeling van de site bleek niet 

mogelijk wegens: 

- eigenaar van het aanpalende hoekhuis wilde zijn pand niet verkopen 

- beperkingen vanwege stedenbouw 

- beperkingen vanwege brandweer 

Daarom werd recent de beslissing genomen om uit onverdeeldheid te treden na een opsplitsing van het perceel. Beide 

partijen zullen hun deel vervolgens zelf ontwikkelen of renoveren. 

Hierbij wordt gestreefd naar een verdeling die de 50/50 zo dicht mogelijk benadert, in combinatie met een oppervlakte 

maximalisatie, zodat er zo weinig mogelijk financieel verrekend moet worden bij uitonverdeeldheid treding. 

Brocap voorziet de ontwikkeling van woonentiteiten aan de kant van de Achterstraat en de Azaleastraat, terwijl 

NUCLEO in de loodsen die in ambachtenzone gevestigd zijn haar atelierwerking een permanente plek wil geven.  

Momenteel krijgen de plannen verder vorm. Financieel kijken we aan tegen een meerkost t.o.v. het oorspronkelijke 

project, waarvoor een vraag om ondersteuning bij Stad Gent op tafel ligt (zie financiering). In afwachting van de opstart 

van de renovatiewerken door Brocap, voorzien voor oktober 2022, voorzien we tijdelijke atelierruimtes in de geschikte 

ruimtes in de loods en leegstaande appartementen. 

 

8. DUURZAAM ONDERHOUD EN BEHEER, STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN       

Het blijft een enorme krachttoer om alle panden in een aanvaardbare staat te brengen en te houden. Een nauwgezet 

beheers- en onderhoudsplan wordt per pand opgesteld met de eigenaar van het pand, onze eigen klusjesman, externe aannemers 

en de kunstenaars die er resideren. De ingebruikname en het verlaten van een pand vragen telkens grote inspanningen om het 

gebouw op tijd gebruiksklaar of ontruimd te krijgen.  
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We streven voor het beheer van de gebouwen naar een duurzame aanpak. Als lid van Greentrack Gent wil NUCLEO mee 

de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en een klimaatneutraal Gent tegen 2050. De tijdelijkheid van 

het gebruik van de panden beperkt vanzelfsprekend onze mogelijkheden, maar dit houdt ons niet tegen om in elk pand 

maximaal te streven naar zinvolle en verantwoorde keuzes.  

We stimuleren de kunstenaars continu om machines en toestellen te delen en sluimerverbruik tegen te gaan. NUCLEO investeerde in 

2020 om alle TL-verlichting te vervangen door LED in het Infirmerie, Begga Convent en de Lindenlei.  

In onderstaande grafiek van het Infirmeriegebouw zie je dat onze vele inspanningen om de elektriciteitsverbruiken te doen dalen 

hun effecten niet missen. In 5 jaar tijd stellen we een daling van elektriciteit in het Infirmerie van maar liefst 65 % vast! (In 2016 nog 

10.350 kWh tov nog 3.500 kWh in 2021)  

 

grafiek: EnergieID 

Vanzelfsprekend kiezen we voor groene energieleveranciers: Ecopower is onze vaste elektriciteitsleverancier en Trevion voor gas.  

Maandelijks worden alle meterstanden in elk pand opgenomen om het verbruik te kunnen monitoren via de online tool  

EnergieID (www.energieid.be). Hierdoor kunnen de kunstenaars systematisch worden geïnformeerd over een afwijkend verbruik en 

kunnen ze samen mee zoeken naar een mogelijk defect of lek. Ook de energiekosten worden op deze manier nauwkeurig opgevolgd 

en ingeschat, iets wat vanaf 2022 met de stijgende energieprijzen meer dan ooit absoluut noodzakelijk zal zijn. 

De stijging van de energiekosten blijft voor NUCLEO in 2022 nog enigszins onder controle, vanwege vaste tarieven in enkele 

grote panden die nog vastliggen tot het einde van het jaar. In 2023, wanneer deze vaste tarieven vervallen, zullen we de 

impact des te meer voelen. 

Een projectie: 

In een doorsnee jaar heeft NUCLEO €80.000 energiekosten, tov een totale kost van ongeveer €450.000. Energiekosten maken 

dus sowieso bijna 20% van onze totale kostenstructuur uit. 

Wanneer energiekosten met factor 3 vermenigvuldigen, betekent dit een jaarlijkse meerkost van €160.000. Dit kunnen wij 

met onze beperkte omzet onmogelijk opvangen. Ook het verbruik verder beperken lijkt niet mogelijk, aangezien we met 

gebouwen in tijdelijk beheer werken. We buigen ons met het bestuur over dit vraagstuk. Het verhogen van onze huurprijzen 

lijkt haast onmogelijk te vermijden, maar al snel kunnen de kunstenaars met de grootste (financiële) nood dan niet meer bij 

ons terecht, waardoor de als organisatie ons doel zouden voorbijschieten. Deze kwestie bezorgt ons heel wat hoofdbrekens. 

  



34 

 

Deeleconomie 

Sinds de invoering van de Lage Emissie Zone in Gent konden veel kunstenaars niet meer met hun wagen tot aan hun atelier 

rijden. We ondersteunen de kunstenaars daarom met duurzame transportmogelijkheden van/naar hun atelier. Zo stellen 

we de bakfiets van NUCLEO gratis aan de kunstenaars ter beschikking en zijn we in 2020 gestart met het gratis uitlenen 

van het Cambio-abonnement van NUCLEO aan kunstenaars die een transport van of naar hun atelier willen organiseren. 

Enkel de effectieve ritkosten worden doorgefactureerd en zo hoeven de kunstenaars zelf geen abonnement af te sluiten. In 2021 

hebben we de Cambio-poolkaart 30 keer uitgeleend, de verhuizen van Begga Convent niet inbegrepen. 

 

9. OPEN ATELIERS EN ARTISTIEK NETWERK           

 

Open Ateliers zijn een vaste traditie sinds het ontstaan van NUCLEO. Sinds 2002 werd dit event jaarlijks georganiseerd en tussen 

2008 en 2020 tweejaarlijks. De atelierwerking die anders eerder besloten van aard is wordt dan opengesteld aan het brede 

publiek; de bewoners van de wijk en stad, maar ook kunstliefhebbers en experten krijgen dan een inkijk in alle kunstenaarsateliers 

van NUCLEO.   

In 2020 werd voor de eerste keer noodgedwongen een digitale versie georganiseerd. Via de nieuwe website open ateliers.gent konden 

de bezoekers op ontdekkingstocht door de beelden en links van 150 kunstenaars. De kunstenaars kregen nadien nog de kans om hun 

misgelopen ontmoetingen alsnog te organiseren via het project Rendez-Vous (zie verder).  

Op zondag 9 mei 2021 konden we dan (eindelijk) opnieuw onze deuren openstellen voor de 14de editie, dit keer in samenwerking met 

Kunstwerkt, dat in heel Vlaanderen het initiatief ‘Atelier in Beeld’ lanceerde, en de andere ateierorganisaties van UFO. Helaas 

strooide Corona opnieuw roet in het eten en werd het opnieuw een digitale editie: we heractiveerden open ateliers.gent (nog steeds 

online), voorzagen een dagprogramma met 20 online studio visits en brachten de publicatie ART IST BUCH, ARTIST BOOK uit.  

    

Zondag 9 mei tussen 14u en 18u konden bezoekers deelnemen aan 20 digitale studio visits. Vijf curatoren (Edith Doove, Laurens 

Otto, Bert Puype, Adriënne van der Werf en Jonas Lescrauwaet) gingen in gesprek met 20 kunstenaars die vanuit hun atelier ingingen 

op hun werkproces: Hallveig Agustsdottir, Corry Vandermassen Jean-Marie Bytebier, Cecilia Jaime, Sam Eggermont, Nicoline van 

Stapele, Willem Vermoere, Veronika Bezdenejnykh, Ilse Popelier, Peter H. Waterschoot, Dolores Bouckaert, Kobe Wens, Joke Raes, 

Isa D’Hondt, Roos Nieboer, Sven Boel, Willem Cole, Manon Clement, Nicolas Van Parys en Conrad Willems. 

 

 
Beeld: Online Studio Visit van Edith Doove bij Sven Boel 

 

  

https://openateliers.gent/
https://openateliers.gent/
https://openateliers.gent/
https://openateliers.gent/
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We publiceerden gelijktijdig ART_IST_BUCH, ARTIST BOOK. Het boek werd een stand van zaken, een momentopname met 

een visueel overzicht van 160 kunstenaars in de 12 ateliergebouwen van NUCLEO. We vroegen alle kunstenaars om één beeld, ONE 

IMAGE THAT SAYS IT ALL, zodat je al bladerend op ontdekkingstocht kan. Dichter Tom Van de Voorde voegde een extra laag toe 

aan het geheel met een gedicht uit zijn recente bundel ‘Jouw zwaartekracht mijn veer’. ART_IST_BUCH, ARTIST BOOK telt 188 

pagina’s en werd gedrukt op 1.000 exemplaren. Typografie en vormgeving zijn van de hand van Jan en Randoald. De kunstenaars 

ontvingen allen 5 exemplaren en bezoekers en geïnteresseerden konden een exemplaar bestellen mits een vrije bijdrage.  

 

 

Daarnaast werden op de website van Atelier in Beeld heel wat blogartikels gepost, die ook kunstenaars in de ateliers van NUCLEO in 

de kijker plaatsten: 

- Symposium Ruimte voor kunstenaars in de stad (UFO) 

- video portret Pirò Pallagy           

- Op zoek naar gegeerde atelierruimte in de stad, interview met Marjoleine Maes (NUCLEO) en Greet Vlegels (MORPHO / AAIR) 

            

Voor de digitale Open Ateliers konden we beroep doen op een Activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid. Het budget dat vrijkwam 

werd maximaal aangewend ten voordele van ondersteuning van de kunstenaar, in de vorm van ‘Community Building Budget’.  

De kunstenaars konden voorstellen indienen ter ondersteuning van hun artistieke praktijk én ten goede van de groep. De ‘groep’ kon 

opgevat worden als een paar mensen, iedereen uit eenzelfde gebouw of iedereen met een atelier bij NUCLEO; voorstellen louter in 

functie van de eigen individuele praktijk werden niet uitgevoerd. 

De kunstenaars dienden massaal voorstellen in. Van praktische materialen die gedeeld konden worden zoals een technische 

werkkoffer, vouwladder, industriële stofzuiger en witte verf tot de make-over van gedeelde plekken in de gebouwen met oa. een 

vitrinekastje waar afwisselend iemand zijn werk in tentoon kan stellen, een koffiezetapparaat, een drinkfontein voor een gebouw met 

loden leidingen, plantjes en tuingereedschap voor een gedeelde koer, etc. Veel voorstellen hielden ook onderlinge 

ontmoetingsmomenten en uitstappen zoals een museumbezoek in. De 30 kunstenaars van de Lindenlei organiseerden met dit 

budget voor de 2de keer Open Studios in hun gebouw op zondag 19 september 2021. Kunstenaar Simon Van Parys was opnieuw 

de initiatiefnemer. Het werd een prachtige zonnige autoloze zondag met zeer veel bezoekers. Ook de 7 kunstenaars van de 

Abrahamstraat organiseerden de week erna, op zondag 26 september, hun eigen mini-Open Ateliers. In de prachtige tuin van 

het gebouw konden de bezoekers genieten van een hapje tussen de atelierbezoeken door.  

 

https://atelierinbeeld.be/nl/ruimte-voor-kunstenaars-de-stad
https://atelierinbeeld.be/nl/videoportret-piro-pallaghy
https://atelierinbeeld.be/nl/op-zoek-naar-gegeerde-atelierruimte-de-stad
https://atelierinbeeld.be/nl/ruimte-voor-kunstenaars-de-stad
https://atelierinbeeld.be/nl/videoportret-piro-pallaghy
https://atelierinbeeld.be/nl/op-zoek-naar-gegeerde-atelierruimte-de-stad
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Lindenlei Open Studios op 19 september 2021 

Zondag 28 november nam kunstenaar Tom Van de Voorde het initiatief om een dagreis naar Den Haag te organiseren, waar alle 

kunstenaars op uitgenodigd waren. We bezochten met 30 kunstenaars de expo van Walter Swennen in het Gemeentemuseum en de 

prachtige gebouwen en omgeving van Museum Voorlinden.  

 

 

 

Dagreis Den Haag op 28 november 2021 

 

NUCLEO hostte tussen 8 oktober en 19 november ook 2-wekelijks een Lazy River Café in de kelders van de Stadhuissteeg op 

vrijdagavond. Het team van NUCLEO stond achter de bar om de kunstenaars op deze after-work-drink te verwelkomen. 

In totaal werden 30 voorstellen gerealiseerd. Het valt niet te onderschatten wat de vele ontmoetingen door deze initiatieven 

teweeg brachten: na een lange periode van sociaal isolement droegen ze bij tot een belangrijke interne netwerkversterking 

onder de kunstenaars.  
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Met de grote projectruimtes in de Lindenlei zet NUCLEO traditioneel in op ondersteuning van ontwikkeling en experiment, 

ook voor externe projecten en tentoonstellingen. In 2020 en 2021 vond een langdurig artistiek project plaats van kunstenaar 

Lieven Lefere die ook een atelier in de Lindenlei heeft. Hij ontwikkelde er zijn installatie van het schilderij ‘Madonna met 

kanunnik Joris van der Paele’ uit 1436 in het kader van het Van Eyck jaar en de expo in het GUM. In 2022 zal deze enorme 

constructie (ongeveer 15 x 15 x 4 m) afgebroken worden. 

 
installatie Lieven Lefere in projectruimtes Lindenlei, geïnspireerd op schilderij Jan Van Eyck uit 1436. 

We konden in 2021 77 initiatieven van de NUCLEO-residenten op de agenda van onze website verspreiden. Het aantal evenementen 

en expo’s lag in 2021 dubbel zo hoog als in 2020. Het was merkbaar dat er in 2021 voor de kunstenaars een toename was van 

(uitgestelde) projecten en tentoonstellingen en dat deze vaker mochten doorgaan ondanks de geldende maatregelen. Ook via sociale 

media werd aandacht gegeven aan initiatieven van en voor de kunstenaars.  

Tweewekelijks sturen we een interne nieuwsbrief ‘oproepen op vrijdag’ waarin we interessante open calls voor wedstrijden, 

residenties e.d. bundelen. Sinds eind 2021 sturen we ook steeds een update over net opgestarte kunstenaars en nieuwe gebouwen, 

omdat we merkten dat er bij de kunstenaars ook nood is om betrokken te blijven bij het komen en gaan van andere kunstenaars binnen 

NUCLEO.  
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KUNSTENAARSBELEID 
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1. CONTEXT 

 
In haar meest traditionele betekenis ontwikkelt een atelierorganisatie al dan niet tijdelijke werkruimte om deze vervolgens betaalbaar 

aan te bieden aan kunstenaars. De voorbije jaren is de context waarbinnen de atelierorganisaties zichzelf vormgeven of moeten 

standhouden, echter onderwerp van radicale veranderingen.  

 

Een veranderende vastgoedcontext waarin steeds minder plaats en betaalbare ruimte is voor kunst, maakt de missie van 

NUCLEO om betaalbare ruimte voor kunstenaars aan te bieden meer dan ooit essentieel. Maar ruimte is niet de enige nood 

onder kunstenaars. Zo ondervinden we in onze dagelijkse werking ook een toenemende nood aan inhoudelijke en zakelijke 

ondersteuning. Om zichzelf beter te wapenen tegen precariteit en een sterke praktijk te kunnen opbouwen hebben kunstenaars ook 

nood aan informatievoorziening, inhoudelijke ondersteuning, zichtbaarheid en netwerken. We constateren dat de nood aan 

ruimte dus niet alleen gaat over het atelier en de fysieke werkruimte. Er is onder kunstenaars ook een grote nood aan mentale ruimte: 

ontwikkeling, dialoog, reflectie, zakelijke ondersteuning - observaties die worden onderbouwd door onderzoeken van o.a. 

Kunstenpunt, waarin wordt gewezen op de precaire (inkomens)positie van kunstenaars en de nood aan ruimte voor ontwikkeling van 

de artistieke praktijk2. De corona crisis heeft deze noden nog verscherpt. 

 

Atelierorganisaties herdenken door deze ontwikkelingen de rol zij kunnen spelen in het ecosysteem van de beeldende kunsten. Dit 

biedt ook een strategisch antwoord op de vraag naar meerwaarde ten aanzien van andere leegstandbeheerders: inzetten op de brede 

ondersteuning van de kunstenaarspraktijk, aansluitend op de noden van kunstenaars, naast het inzetten op de blijvende 

nood aan infrastructuur. De missie van de hedendaagse atelierorganisatie evolueert daarmee naar een organisatie die ijvert voor 

het vrijwaren van fysieke én mentale ruimte voor artistieke ontwikkeling. We zien deze evolutie eveneens bij de andere Vlaamse 

atelierorganisaties. 

                                                                                                                          

2.      BLANCO                                                                                                                                    

 

2.1.    Concept                    

      

BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt en biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO 

residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie. 

Vanuit de dagelijkse praktijk in de atelierwerking en een diepgaande bevraging van de kunstenaars in de ateliers van NUCLEO 

detecteerden we een grote nood aan een laagdrempelige projectruimte. BLANCO werd in 2015 in eerste instantie opgestart als 

antwoord op deze vraag en opende daarom een onderzoeks- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen om plaats te geven aan 

kunstenaarsinitiatief. Daarnaast treedt BLANCO met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleren 

we de kunstenaars om met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier.     

Kunstenaars die werden geselecteerd door de toewijzingscommissie en een atelier bij NUCLEO gebruiken, worden op deze manier 

zowel faciliterend als artistiek-inhoudelijk ondersteund. BLANCO is dus verankerd in de atelierwerking van NUCLEO en bouwt er 

verdiepend op verder.  

BLANCO is rechtstreeks geënt op de atelierwerking van NUCLEO en is daarmee uniek in het veld. De noodzaak van de 

verbreding van het begrip atelier is in hoofdzaak de motor geweest van het opzetten van BLANCO en vormt dus een wezenlijk 

onderdeel van haar bestaansrecht. BLANCO opereert niet vanuit een klassieke curatoriële visie en geniet daarom een neutraal karakter 

waarin de kunstenaar, zijn/haar persoonlijk artistiek traject en/of de werkomgeving primeert, en niet het programma.    

Tweeledige werking   

De werking van BLANCO kent een tweeledige inzet; enerzijds zetten we in op initiatieven van kunstenaars in de onderzoeks- en 

presentatieruimte in ateliergebouw de Veeartsenijschool, anderzijds wordt er met een projectwerking ingezet op initiatieven die 

worden geïnitieerd vanuit BLANCO zelf, waarin kunstenaars in de kijker worden gezet door ze te betrekken bij specifieke ingrepen, 

trajecten, creatieopdrachten en locatiegebonden projecten, ook in de publieke ruimte. Hiervoor zoekt BLANCO actief naar ‘lege’ 

zones, in de stad, op papier, ... en vraagt het kunstenaars te reageren op een specifieke context.    

 

 

 
2 Zie de publicaties: "D.I.T" (do it together)> issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kunstenpocket_3_nl; en "Reframing the International" > 

https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web; alsook het onderzoek "Loont Passie?" >https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-

kunstenaar/kunstenaarcentraal/609-loont-passie-een-onderzoek-naar-de-sociaal-economische-positie-van-professionele-kunstenaars-in-vlaanderen 
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BLANCO werkt met een grote, diverse groep kunstenaars. Wat hen verbindt is dat ze allen een atelier hebben bij NUCLEO, maar ze 

hebben ieder een eigen verhaal en specifieke noden. BLANCO biedt met haar werking antwoorden op vragen en noden op vlak van 

ondersteuning, maar creëert ook mogelijkheden en opportuniteiten voor kunstenaars om in dialoog te gaan met een publiek en met 

elkaar. Het geheel vormt een toegankelijk en laagdrempelig platform dat een staalkaart brengt van de NUCLEO residenten met 

aandacht voor de diversiteit binnen de groep.   

 

Op deze manier werkt BLANCO het jaar rond met de kunstenaars in residentie en ontstaat de mogelijkheid om ook dieper, langer en 

in een gepersonaliseerd traject met hen te werken in een dialoog die effectief gelinkt is aan hun praktijk. Hieruit vloeien korte en 

lange wisselwerkingen voort, die soms ook buiten de werking van BLANCO en NUCLEO hun effect hebben.   

Communicatie 

BLANCO zorgt voor een overkoepelende (online) communicatie omtrent de kunstenaarsinitiatieven in de zaal en de projectwerking. 

Er is een uitgebreide archivering in beeld en tekst en aankondiging van aankomende activiteiten op facebook, instagram en op een 

eigen website. Via nieuwsbrieven en online agenda’s, kunstblogs, facebook-groepen en pagina’s houden we ons publiek op de hoogte. 

(http://uitdatabank.be,...)      

BLANCO Facebookpagina / https://www.facebook.com/blanconucleo 

BLANCO instagram /  https://www.instagram.com/blanco_platform 

 

Verder sluiten we met open blik aan bij bepaalde netwerken, stedelijke initiatieven en ‘kapstok-events’ zoals GKO, tumultingent, Gent 

Kunst... om de werking actief te verbinden met de rest van het kunstenveld in de stad.      

   

 2.2.    BLANCO: de ruimte  

onderzoeks- en presentatieruimte, ateliergebouw de Veeartsenijschool          

         

Initiatieven van kunstenaars      

Binnen de werking in de zaal in de Veeartsenijschool staan experiment, ontmoeting en kunstenaarsinitiatief voorop. Deze ruimte biedt 

de kunstenaars mogelijkheden hun inhoudelijke en praktische werkprocessen uit te lichten en hun werk en praktijk openbaar te maken. 

Het is een neutrale ruimte waar kunstenaars tijdelijk aan de slag kunnen om een eigen invulling te installeren. 

De ruimte wordt opgevat als een groot tijdelijk atelier, het verlengde van het ‘eigen atelier’, waar een kunstenaar dingen kan 

uitproberen die in het eigen atelier niet mogelijk zijn, en dit zowel publiek als besloten. De ruimte kan gedurende maximum twee 

weken worden gebruikt door NUCLEO-residenten voor try-out, experiment, proefopstellingen, lezingen en exposities, met of 

zonder publiek. We stimuleren hiermee actief het kunstenaarsinitiatief, de dialoog met de buitenwereld en het aangaan van 

samenwerkingen met kunstenaars en curatoren van buiten NUCLEO. Daarmee beantwoorden we aan de nieuwe noden van 

kunstenaars cf. onze bevraging: nood aan ontmoeting, peer to peer, tijdelijke werkruimte en laagdrempelige opportuniteiten voor 

exposure.     

BLANCO werkt hier in hoofdzaak ondersteunend en faciliterend: volgens het initiatief van de kunstenaar wordt gezocht hoe er 

vanuit BLANCO op maat kan worden begeleid, zowel inhoudelijk, productioneel als op vlak van communicatie. 

Aanvullend programma in de zaal 

We bekijken ook aanvullende kunstenaarsinitiatieven waarin BLANCO een actieve verbindende en organisatorische rol kan 

opnemen, zoals interne kennisdeling via workshops, en vragen en initiatieven op maat. Externe projecten waar verbinding en 

ontmoeting tussen kunstenaars centraal staat, worden gefaciliteerd indien ze een meerwaarde voor de kunstenaars in residentie of 

de organisatie betekenen. Zo zette BLANCO in het verleden mee de schouders onder een tekensessie rond ‘The Borderline Books’ 

i.s.m. S.M.A.K. en zette het de deur open voor een rondetafel rond de nieuwe Vlaamse kunstkoopregeling waarbij men specifiek 

feedback en input vroeg van NUCLEO residenten. 

Uiteraard kan de ruimte ook ingezet worden, indien compatibel met de agenda van de kunstenaarsinitiatieven, voor de BLANCO 

projectwerking, andere NUCLEO initiatieven zoals Open Ateliers, en wordt er koppeling gezocht met externe verbindende 

kunstgerelateerde activiteiten zoals Gent Matinees en Museumnacht. Soms worden activiteiten gecombineerd, en wordt een 

tentoonstelling of opstelling het decor van een infosessie, enz. 

 

https://www.facebook.com/blanconucleo
https://www.instagram.com/blanco_platform
https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/57
https://www.facebook.com/blanconucleo
https://www.instagram.com/blanco_platform
https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/57
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De vraag blijft overweldigend: de ruimte is nagenoeg volledig volgeboekt tot december 2022. Een blik op de (interne) 

planningsagenda >> https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/60     

Bezoekers      

Een publiek kunstenaarsinitiatief in de BLANCO-ruimte, met een maximale looptijd van twee weken, ontvangt gemiddeld een 100- 

tal bezoekers. Dit aantal is o.a. afhankelijk van het netwerk van de kunstenaar zelf, de intentie (eerder try-out, of volwaardige 

tentoonstelling, ...), maar ook het resultaat van een groeiend vast BLANCO publiek. We stellen vast dat BLANCO meer en meer 

naambekendheid geniet waardoor een vast publiek zijn weg (terug)vindt naar de zaal. De kunstenaars geven bij evaluatie telkens aan 

verrast te zijn door de interesse van buiten het eigen netwerk en geven mee dat hun initiatief vaak aanleiding is voor andere 

projecten (solotentoonstellingen, publicaties, atelierbezoeken, deelname aan groepstentoonstellingen, interviews,...) en ook verkoop.  

Overzicht activiteiten in de BLANCO ruimte(s) 2021 (beeldmateriaal in bijlage) 

er gingen ook enkele projecten door in de voormalige Lazy River Jazzclub 

 

26 exposities 

33 NUCLEO residenten stelden er tentoon 

4 collectieven gebruikten de ruimte 

9 keer in dialoog met andere NUCLEO residenten 

16 keer in dialoog met externen 

12 groepstentoonstellingen (vanaf 3+ kunstenaars) 

 in totaal toonden 114 kunstenaars er hun werk (intern + extern) 

 

4 ‘specials’     

mentormentor FOTOEXPO TRAJECT 03 (6 betrokken kunstenaars) 

mentormentor MSTRCLSS 06 - Vincent Delbrouck (9 betrokken kunstenaars) 

Lazy River klankprogramma o.l.v. Kobe Wens (9 betrokken kunstenaars) 

Art for Christmas (17 betrokken kunstenaars) 

 

6 niet publieke werkperiodes  

 

Overzicht        

- 04-Jan > 10-Jan | Shervin Sheikh Rezaei: ENSEMBLE, An Architecture of the Inbetween — Shervin Sheikh Rezaei – 1  

   kunstenaar. 

 

- 11-Jan > 24-Jan  | mentormentor+ … : FOTOEXPO TRAJECT 03: Emilie Bonjé, Jeroen Bréjou, Els Dierick, Josefien  

    Tondeleir, Tomas Uyttendaele, Raïsa Vandamme - 6 kunstenaars. 

 

- 25-Jan > 01-Feb  | Jo Michiels + … : What's in it for me: Inge Deketelaere, Jo Michiels, Elke Desutter, Jonas Van Der Haegen,  

    Emilie De Vlam, Lucas Dewulf - 6 kunstenaars. 

 

- 02-Feb > 08-Feb  | Tim Bruggeman + … : things, tricks, truths, toys, tales, traps, trends: Renée Pevernagie, Bart Spitaels, Lore  

  Smolders, Jelle Martens, Tim Bruggeman, Jelena Vanoverbeek, Dominiek Colpaert, Pieter De Clercq - 8  

  kunstenaars. 

 

- 09-Feb > 14-Feb  | Elisia Poelman & Manon De Craene: werkperiode achter de schermen. 

 

- 15-Feb > 28-Feb  | Ines Claus: Euromillions - 1 kunstenaar. 

 

- 01-Mar > 03-Mar  | Bebe Books: werkperiode achter de schermen 

 

- 04-Mar > 15-Mar  | Jana Vasiljević + … Garden of Delights G.O.D. : Holding Space is a Work of Art: Letizia R. Acosta, Josefien  

   Cornette, Dominique De Groen, Valentine Gallardo, Charlotte Gruber, Chiara Lammens, Martina Petrović,  

   Hanna Ravnsborg Hollevoet, Elien Ronse, Aike Roodenburg, Avril Justine Sarlat, Adriënne van der Werf,  

   Julie Van Wezemael, Sophie Whetton, Jana Vasiljević, Margo Veeckman - 16 kunstenaars. 

 

- 29-Mar > 05-Apr  | Simon Van Parys: LASER DRAWINGS - 1 kunstenaar. 

https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/60
https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/60
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- 05-Apr > 19-Apr  | Topo Copy: Nul Punt Wolk: Topo Copy + Filip Berte and Cliona Harmey (IE) - 4 kunstenaars. 

 

-  20-Apr > 04-May  | Sven Boel: IMPACT -  1 kunstenaar. 

 

- 06-May > 17-May | Eva De Groote + … : GROND booklaunch & expo: Eva De Groote, Ruben Nachtergaele, Steffie Van Cauter -  

   3 kunstenaars. 

 

- 24-May > 07-Jun  | Niels Ketelers + … : grootste beeldige deler: Marjolein Labeeû, Niels Ketelers, Thaïs Gryson - 3 kunstenaars. 

 

- 08-Jun > 20-Jun  | Piro Pallaghy: Eat poison but call it honey: Pirò Pallaghy, Sofie De Cleene, Hooman Jeddy, Hilde Van Huffel,  

   Martha Verschaffel, Luc Degryse, Lenja Van Laeken - 7 kunstenaars. 

 

- 21-Jun > 27-Jun  | Clara Verbeke & Judith Herman+ … : À deux le jeu - Hard glas, hoge bomen / RETOUR: Judith Herman, 

    Liesbeth Van Heuverswijn, Jana Van Ongevalle en Clara Borg Verbeke - 4 kunstenaars. 

 

- 28-Jun > 11-Jul  | Shervin Sheikh Rezaei: werkperiode achter de schermen. 

 

- 12-Jul > 25-Jul  | Jan Laroy: F R O M R A I - 1 kunstenaar. 

 

- 27-Jul > 10-Aug  | Svelte Thys + … : ONDER ‘T STERRENGRAS: Svelte Thys, Sien Goris & Elias Vangenechten - 3  

    kunstenaars. 

 

- 11-Aug > 15-Aug  | Shervin Sheikh Rezaei: Art Meditation Process - 1 kunstenaar. 

 

- 16-Aug > 21-Aug  | mentormentor masterclass + expo: MSTRCLSS 06 - Vincent Delbrouck: Anne Callens / Arian Christiaens /  

    Iwein De Keyzer / Els Dierick / Michaela Knizova (LU)/ Elisabeth Leysen / Els Martens / Nessa Pauwels /  

    Karel Saelaert - 9    kunstenaars. 

 

- 22-Aug > 29-Aug  | Tom Van Den Wijngaert: werkperiode achter de schermen. 

 

- 24-Aug > 28-Aug  | Kobe Wens — Lazy River festival: Lazy River klankprogramma: Helena Mayorga Paredes, Frederik Croene,  

    Gasper Piano, Filip Wauters, Tim Vandenbergh, Rudy Trouvé, Stijn Dickel, Jonas Nachtergaele, Kobe Wens -  

     9 kunstenaars. 

 

- 30-Aug > 02-Sep  | Olivier Goethals: werkperiode achter de schermen. 

 

- 03-Sep > 19-Sep  | Ann Decaestecker: Rondom  - 1 kunstenaar. 

 

- 27-Sep > 03-Oct  | Carlos Caballero: twofold — Carlos Caballero & Ode de Kort - 2 kunstenaars. 

 

- 04-Oct > 17-Oct  | Sam Eggermont : werkperiode achter de schermen. 

 

- 18-Oct > 31-Oct  | Merel Cremers + … : F(utility) — Merel Cremers, Jolien Collen, Irja Syvertsen en Merel Van de Casteele - 4  

   kunstenaars. 

 

- 01-Nov > 14-Nov  | Hallveig Ágústsdóttir: “to draw [and paint], you must close your eyes and sing” - 1 kunstenaar. 

 

- 15-Nov > 05-Dec  | Eddy De Buf: it's all about a goldfish and the color peridot — Eddy De Buf & e.v. - 2 kunstenaars. 

 

- 06-Dec > 13-Dec  | Thomas Renwart + … : Art for Christmas: Brunhilde Borms, Bert De Geyter, Kaat Pype, Marie Cloquet,  

    Ricardo Brey, Thomas Renwart, Toon Jans, Elisa Maenhout, Willem Boel, Kluger Hans, Jonas Vanderbeke,  

    Eva Dobbels, Lenny Vervaeke, Hilde Overbergh, Ilse Van Roy, Tramaine De Senna & Silver Linings’ - 17  

    kunstenaars. 

 

- 14-Dec > 26-Dec  | Topo Copy: Card deck launch & Expo: REF.TCXJA171221 ism Jamie Answord — 3 kunstenaars.  
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2.3. BLANCO: de projectwerking  

initiatieven vanuit BLANCO          

BLANCO zoekt voor de projectwerking actief naar 'lege zones' en duikt met specifieke ingrepen en locatiegebonden projecten op in 

de publieke ruimte maar bv ook in magazines, waar kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek, en 

reageren op een gegeven context.      

BLANCO blijft alert voor ‘nieuwe blanco zones’ en speurt naar opportuniteiten, in de stad waar de publieke ruimte kansen biedt, maar 

ook waar minder fysieke leemten kunnen worden bespeeld, zoals een column in een magazine, een tijdslot in een voorprogramma bij 

podiumkunst,... Zo wil BLANCO nieuwe (tijdelijke) projecten blijven opzetten, samenwerkingen aangaan en de projectwerking 

blijven vernieuwen.     

PROGRAMMA PROJECTWERKING 2021 – initiatieven van BLANCO op locatie.   

Overzicht activiteiten 2021 (beeldmateriaal in bijlage)      

12 kunstenaars namen deel aan locatieprojecten 

4 kunstenaars kregen een carte Blanche in KUNSTLETTERS magazine  

(waarvan 3 extern via de partners van UFO) 

3 kunstenaars kregen een online beeldreportage door fotograaf Yuri Andries    

● BLANCO ICC i.s.m. PUBLIEK PARK 

 

Sinds mei 2020 geeft BLANCO een muur van het congrescentrum ICC Gent, aan de rand van het citadelpark, als canvas aan een 

kunstenaar. Er wordt op onregelmatige basis gewisseld.  

- 01/07 — ongoing | Ines Claus: Open The Gates      

Voor deze editie werkten we samen met Publiek Park, een multidisciplinaire openluchttentoonstelling die van 1 tot 4 juli 2021 

doorging in het Citadelpark, georganiseerd door de Young Friends van het S.M.A.K.. 

- In de zomer van 2022 plannen we een volgend werk van Pieter Rosseel.       

● BLANCO TWEEBRUGGEN 

Sinds januari 2016 geeft BLANCO op onregelmatige basis een nieuwe artistieke invulling aan een muur op de gevel van Hotelschool 

Gent in de Tweebruggenstraat. Er wordt op onregelmatige basis gewisseld.  

- 2021: Jana Vasiljevic, Kippenkot,  

door omstandigheden bleef het werk, langer dan verwacht,  het jaar rond staan.  

- feb 2022 — ongoing: Sara Plantefève Castryck, Untitled 

- In de nazomer van 2022 plannen we een volgend werk.  

 

● BLANCO HOOGPOORT 

Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, voormalige mededelingskasten. Vanaf voorjaar 2016 

laat BLANCO er op onregelmatige tijdstippen een andere kunstenaar een boodschap of visuele mededeling aan de bevolking 

formuleren. 

 

- 13/09 — ongoing | Bert Joostens: ‘Flessen en jerrycans’    

● BLANCO STADHUISSTEEG 

In december 2021 namen we ook de houten vitrinekastjes, voormalige mededelingskasten in de Stadhuissteeg in gebruik.  

 

- 23/12 — ongoing | Jonathan De Maeyer, Selections from the locus amoenis project   

  

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.icc
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/1-jul-2021-tot-4-jul-2021-publiek-park-young-friends-van-het-s-m-a-k
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.tweebruggen
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.hoogpoort
https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/341
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.icc
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/1-jul-2021-tot-4-jul-2021-publiek-park-young-friends-van-het-s-m-a-k
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.tweebruggen
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.hoogpoort
https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/341
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● BLANCO KUNSTLETTERS 

Met de rubriek 'CARTE BLANCHE' geeft BLANCO sinds januari 2019 kunstenaars vrij spel in Kunstletters magazine van 

Kunstwerkt. Hier vormen twee lege vellen papier en een carte blanche het speelveld. Viermaal per jaar vangt Kunstletters magazine de 

passie van het maken van beeldende kunst in woorden en beelden. De kunstenaars voor deze BLANCO rubriek worden 

geselecteerd i.s.m. de partners uit de koepel van atelierorganisaties UFO: MORPHO uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, Level 

Five uit Brussel, NUCLEO uit Gent, De Tank van het Entrepot uit Brugge en Vonk uit Hasselt/Genk.    

In 2021 kregen vier kunstenaars een spread in het magazine: 

- Carte Blanche #09 — 01/01 – 31/03 — Eva Dinneweth ism De Tank, Brugge  

- Carte Blanche #10 — 01/04 – 30/06 — Maud Gourdon ism Level Five, Brussel 

- Carte Blanche #11 — 01/07 – 30/09 — Jorden Boulet ism Vonk, Hasselt 

- Carte Blanche #12 — 01/10 – 31/12 — Maarten Inghels ism MORPHO, Antwerpen 

We zetten ook in 2022 de samenwerking met Kunstletters verder en geven dan opnieuw 4 kunstenaars een Carte Blanche in het 

magazine.     

● BLANCO — BLIND DATE / SCULPTURE EXCHANGE      

BLANCO stapte in 2020 met drie geselecteerde kunstenaars in een langlopend uitwisselingsproject. Judith Herman, Naomi 

Kerkhove en Joke Raes ontvingen in februari 2020 hun eerste beeldje in het kader van het uitwisselingsproject BLIND DATE — 

SCULPTURE EXCHANGE, een traject van S.M.A.K. Beweegt, waarin kunstenaars blind aan elkaar werden gekoppeld en 

communiceerden via sculpturen.   

BLANCO en DKO Leuven leverden kunstenaars aan die in dialoog gingen met deelnemers van het artistiek atelier van BuSO Sint-

Rafaël Gent, een school voor mensen met een visuele beperking. De tentoonstelling 'Correspondences' van Ronny Delrue, waarin 

correspondentie tussen kunstenaars centraal staat, vormde de aanleiding voor het project. Intotaal werkten 31 kunstenaars mee aan dit 

project. 

De resultaten van dit project werden 2 x gepresenteerd in 2021:  

- 29/05 – 04/07 — in het S.M.A.K. Beweegt paviljoen 

- 08/09 – 02/10 — in SLAC Academie Leuven 

● BLANCO MOKJA BANG! 

Met 'MOKJA BANG!' kondigde MOKJA een reeks van 5 pop-ups aan in haar nieuwe eetruimte waarin je kon genieten van een 

Koreaans menu en waar telkens nieuw werk van een kunstenaar werd gepresenteerd. Het woord 'bang' betekent 'kamer' en refereert 

naar een ruimte waar je terecht kan voor ontspanning en amusement in een comfi setting. In de eetkamer ontvangt de chef je 

persoonlijk en is er ruimte en tijd voor een babbel. 

 

BLANCO liet 5 kunstenaars thematisch werken rond het concept 'MOKJA BANG!’. De kunstwerken stapelden zich op, bleven 

verbonden aan de ruimte en werden getoond tijdens de pop-ups. 

 

Tussen augustus en december 2021 werd in 5 pop-ups opeenvolgend het werk gepresenteerd van:  

 

- 20/08 — Clara Borg Verbeke 

- 10/09 — Jan Laroy  

- 15/10 — Shervin Sheikh Rezaei  

- 12/11 — Sofie Deckers 

- 10/12 — Sara Plantefève Castryck 

 

Op zondag 12/12, kon je alle werken nog eens samen bewonderen tijdens de finissage. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door 

de artiesten cheque; dit subsidiekanaal stimuleert handelaars en horeca-uitbaters om een podium te geven aan artiesten.  

  

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.kunstletters
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/blind-date-sculpture-exchange
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/blind-date-sculpture-exchange
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.mokja_bang
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.kunstletters
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/blind-date-sculpture-exchange
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/blind-date-sculpture-exchange
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.mokja_bang
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● BLANCO KONNEKTOR LANGERBRUGGE 

 

ism GO! Kunstacademie Evergem en Konnektor (verbindend kunstproject tussen stad, haven en achterland) werkten we een 

creatieopdracht als uitloper van de residentie binnen Konnektor van kunstenaar Bart Spitaels. We transformeerden een lege muur van 

Oc de burggrave tot een canvas voor de  reusachtige muurschildering 'Electric Servant'.  

Geïnspireerd door de schakelplannen uit de elektriciteitscentrale in relatie tot het groen rondom verbeeldde kunstenaar Bart Spitaels 

een kleurrijk lijnenspel. Zo refereert de muurschildering naar het industriële erfgoed, de relatie tussen mens en omgeving en de nog 

steeds aanwezig energie in de buurt. 

 

● BLANCO VISITE 
 

Onder de noemer VISITE sturen we fotograaf Yuri Andries in 2021 op pad om een reeks portretten te maken van kunstenaars in hun 

werkomgeving/atelier. Deze fotoreeksen worden online gepubliceerd, op onze website en social media. de fotoreeksen worden ook ter 

beschikking gesteld voor later gebruik aan de kunstenaars in kwestie.  

   

- 18/01 — visite #1 — Lysnadre Begijn 

- 26/05 — visite #2 — Guy Slabbinck  

- 04/11 — visite #3 — Svelte Thys 
 

Ook in 2022 sturen we fotograaf yuri Andries weer op pad en zullen zo terug 3 kunstenaars met een fotoreportage in de kijker zetten / 

portretteren. 

 

● BLANCO AT SEA 

 

In de zomer van 2022 trekt BLANCO naar Oostende op vraag van Bonjour Oostende. 

 

Bonjour Ostende is een nieuwe ruimte voor creativiteit aan het Leopold 1 plein in Oostende. Vlakbij zee, op 20m van het Leopoldpark 

en tegenover de sympathieke Bar Bristol. Bonjour Oostende huist in een pand met 3 aaneensluitende ruimtes elk met een eigen focus. 

Het gelijkvloers staat in het teken van: vintage klassiekers, retro meubilair en bijzondere decoratie elementen. De tussenverdieping 

staat helemaal in het teken van design nu en morgen. In de ruime kelderverdieping (180m2)  opent deze zomer A Horse with no name, 

een aparte galerij voor hedendaagse kunst. AHWNN organiseert 3 tentoonstellingen per jaar. Tijdens de zomer, en in de paas – en 

eindejaarsvakantie. 

 

Deze zomer geeft BLANCO er op uitnodiging al eerste een invulling aan de galerij. We tonen er in 5 korte expo’s telkens andere 

trio’s. De gesprekken met de trio’s lopen op dit moment. 

 

- 14/07 - 18/07 — trio #1  

- 21/07 - 25/07 — trio #2   

- 28/07 - 01/08 — trio #3 

- 04/08 - 08/08 — trio #4   

- 11/08 - 15/08 — trio #5 

 

  

https://konnektor.be/project/electric-servant/
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.yuriandries.be/
https://www.yuriandries.be/
https://konnektor.be/project/electric-servant/
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.visite
https://www.yuriandries.be/
https://www.yuriandries.be/
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3.  SUPPORT 

 

3.1       Concept 

  

Professionele ondersteuning is een kritische succesfactor voor een duurzame artistieke loopbaanontwikkeling3. Verschillende 

organisaties in Vlaanderen bieden dan ook ondersteunende programma’s voor kunstenaars aan. Kleinere structuren (alternatieve 

managementbureaus) zoals Auguste Orts, Jubilee en Arp zijn er vaak voor een beperkt aantal kunstenaars, of zijn opgezet door een 

groep kunstenaars om samen hun individuele praktijken te ondersteunen. Atelierorganisaties zoals MORPHO, Cas-co, VONK en De 

Tank (Het Entrepot) in de verschillende Vlaamse steden organiseren op uiteenlopende manieren ondersteunende activiteiten. De 

meeste ondersteunende programma’s zijn sterk selectief (vb MORPHO, ontwikkelingsprogramma Kunsthal Gent). Voor het uitwerken 

van een geïntegreerd kunstenaarsbeleid is NUCLEO vertrokken vanuit de vraag: Hoe een bredere groep kunstenaars te 

ondersteunen? 

  

SUPPORT werd in 2019 geconceptualiseerd en ambieert een uitbreiding van de ondersteunende activiteiten van NUCLEO naar een 

bredere doelgroep van professionele en startende beeldend kunstenaars. SUPPORT richt zich dus ook op kunstenaars die (nog) 

géén atelier bij NUCLEO hebben, op starters die hun praktijk willen opbouwen, maar bijvoorbeeld ook (internationale) kunstenaars 

die tijdelijk in Gent en omgeving willen komen werken. 

  

SUPPORT biedt daarmee een nieuw programma van ondersteunende activiteiten voor de ontwikkeling van de artistieke 

praktijk voor kunstenaars uit Gent en omstreken, waarmee we willen bijdragen aan de positie van de kunstenaars in de stad. Het 

programma is zo opgebouwd dat het aan een kleine groep kunstenaars verdiepende ondersteuning biedt, maar tegelijkertijd een 

grotere groep bereikt met verschillende kennisdelingstools. Het totaal aan ondersteunende activiteiten naast de platformactiviteiten 

van BLANCO wordt naar buiten gebracht als een jaarprogramma. Dat betekent dat er een doorlopende ondersteuning aan 

kunstenaars plaatsvindt; uit onderzoek blijkt dat kunstenaars wijzen op het belang van langdurige ondersteuning in plaats van 

deelnemen aan occasionele activiteiten4. Het programma wordt regelmatig gecommuniceerd naar de bredere artistieke gemeenschap. 

  

In vergelijking met Vlaamse collega-organisaties is het programma van NUCLEO gericht op een grotere groep kunstenaars. 

We hebben daarvoor onder meer gekeken naar verschillende organisaties in het Verenigd Koninkrijk die ook breder georiënteerde 

ondersteunende programma’s hebben uitgewerkt, zoals o.a. East Side Projects in Birmingham, Spike Island in Bristol en S1 art space 

in Sheffield – net als Gent geen grootsteden, maar steden waarvoor het moeilijker is om kunstenaars in de stad te houden, door de 

aanzuigende werking van een nabije hoofdstad. Mede daarom zijn deze programma’s niet gericht op een kleine selecte groep 

kunstenaars, maar open voor wie wil deelnemen, met als doel om gemeenschapsvorming te stimuleren en bij te dragen aan het 

artistieke klimaat in de stad. Ze stimuleren zelfgeorganiseerde activiteiten, uitwisseling en zelfredzaamheid, maar helpen kunstenaars 

ook aan de juiste informatie en netwerken met lezingen, workshops, gesprekken met experts, reizen en netwerkgelegenheden. 

  

SUPPORT wil aanvullend op de activiteiten van BLANCO helpen om het netwerk en de kennis van kunstenaars in Gent te 

versterken en zo bijdragen aan een sterkere lokale artistieke gemeenschap. 

  

Ambities die werden onderzocht als onderdelen van het ondersteunend programma 

● Het opzetten van een atelierprijs voor startende kunstenaars: het gratis beschikbaar stellen van een (gedeelde) werkruimte in 

een (tijdelijk) ateliergebouw van NUCLEO, indien mogelijk inclusief inhoudelijk mentorschap. Een hiermee verwant 

voorstel is in 2021 verder uitgewerkt door de groep startende kunstenaars  die deelnamen aan SUPPORT#2: SUPPORT 

Structures (oktober 2021 – januari 2022) – waarover meer verderop onder TOEKOMST SUPPORT. 
● Inzet van tijdelijke gebouwen voor nieuwe samenwerkingsprojecten of residenties (cf. Lazy River Workspace in de 

Stadhuissteeg - zie verder). Dit soort project stimuleert eigen initiatief; om de eenmalige opportuniteit van tijdelijke 

gebouwen zo productief mogelijk te kunnen inzetten steken we onze voelsprieten uit naar de noden in ruimtegebruik onder 

kunstenaars in Gent en zoeken we naar de juiste match of starten een oproep 
● Samenstellen van een expertpoule (een team van SUPPORTers) 
● Kennisdelingsworkshops tussen NUCLEO-kunstenaars structureler organiseren, ook met externe expertise, en ze 

toegankelijk maken voor een bredere groep geïnteresseerden 
● Onderzoek naar een gezamenlijke studiereis voor kunstenaars 

  

 
3 (bron: Janssens, J, Reframing the international, zie Kunstenpocket #2 | (Re)framing the International (NL)  en Kritische Succesfactoren van de 

Vlaamse kunsten synthesetekst) 
4 Mapping Artist’s Professional Development Programmes in the UK: Knowledge and Skills, Rebecca Gordon-Nesbitt, Chisenhale Gallery 2015, p 

33 – 36. 

 

https://www.nucleo.be/support/index/nl
https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web
https://docplayer.nl/6615063-Kritische-succesfactoren-van-de-vlaamse-kunsten-synthesetekst.html
https://docplayer.nl/6615063-Kritische-succesfactoren-van-de-vlaamse-kunsten-synthesetekst.html
https://www.nucleo.be/support/index/nl
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● Samenwerking met LUCA School of Arts: de voormalige samenwerking met LUCA, waardoor onze residenten de 

werkplaatsen konden gebruiken, werd stopgezet wegens een hogere bezettingsgraad en rationalisering van faciliteitengebruik 

bij LUCA. We onderzoeken mogelijkheden voor toegang tot specifieke lesmodules van LUCA – en bijbehorende toegang 

tot LUCA’s werkplaatsen 
  

3.2       Tools voor het SUPPORT programma 

  

• SUPPORT TEAM (expertpoule) 

 

Een kunstenaar ontwikkelt in de loop van zijn of haar carrière een netwerk aan relaties en (duurzame) samenwerkingsverbanden: zo 

vormt zich een team van experts die bijdragen aan verschillende aspecten uit zijn/haar praktijk: van inhoudelijke, zakelijke en 

juridische tot praktische of persoonlijke aspecten. 

  

Om kunstenaars te ondersteunen bij het ontwikkelen van zo’n netwerk én om hen te ondersteunen bij SUPPORT en BLANCO-

activiteiten, bouwt NUCLEO aan een team van experts, met curatoren, kunstenaars en mensen met geheel andere expertises. 

Dit team bestaat voor alle duidelijkheid niet vooral uit curatoren of tentoonstellingsmakers, maar draagt bij aan een brede 

ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk. Ondersteuning voor een grotere groep kan bijvoorbeeld bestaan uit workshops en/of 

compacte talks over de praktijk van de expert. Experts kunnen daarnaast persoonlijke, verdiepende ondersteuning bieden aan 

kunstenaars in de BLANCO ruimte en kunstenaars die geselecteerd worden voor een ander onderdeel van het programma. Experts 

worden betrokken als sparring partner, schrijver van teksten, in een selectiecommissie voor verdiepende activiteiten, etc. 

  

Het SUPPORT team bestaat dus uit diverse profielen. Het aantal hangt af van de budgettaire realiteit, maar ideaal gezien maken 

jaarlijks minimaal 10 verschillende profielen deel uit van het team. We betrekken ook de leden van de toewijzingscommissie, die voor 

SUPPORT activiteiten los van hun werk als commissielid gelijkaardig worden vergoed als de andere experts. Er vinden jaarlijks 

wissels plaats in het team, experts kunnen zich kandidaat stellen en kunstenaars kunnen ook kandidaten voordragen. 

Van de financiële investering in het SUPPORT team komt een deel als vergoeding terecht bij kunstenaars die optreden als expert, en 

het gehele budget komt ten goede van actoren in de culturele sector. 

  

Wanneer kunstenaars ondersteuning nodig hebben voorbij de budgetten die NUCLEO hiervoor kan vrijmaken, kan NUCLEO ook 

optreden als matchmaker en kunstenaars en experts aan elkaar verbinden voor verdere individuele praktijkondersteuning. 

  

Mogelijke profielen: 

- inhoudelijke sparring partner: curator, kunstenaar, theoreticus, kunstenaar met artistieke organisatie 

- zakelijk adviseur, juridisch adviseur 

- editor / tekstschrijver, uitgever, vertaler 

- subsidie-expert 

- galerist 

- fotograaf, filmmaker 

- tentoonstellingsopbouwer 

- archivaris 

- ... 

 

  

• ATELIERPRIJZEN (werktitel, niet gerealiseerd) 

 

NUCLEO onderzocht de haalbaarheid en mogelijke randvoorwaarden van een jaarlijkse atelierprijs, die bestaat uit een gedeelde 

werkruimte voor vijf kunstenaars, begeleiding door experts uit het SUPPORT team en een klein werkbudget. 

De prijs staat open voor kunstenaars uit Gent, op een cruciaal moment in hun carrière, die baat hebben bij een gedeelde werkruimte 

en/of ondersteuning door het SUPPORT team. We kiezen voor het aanbieden van een gedeelde werkruimte om wederzijdse inspiratie 

en/of samenwerking te stimuleren; voor een gemengde groep om generaties in contact brengen en mentorschap te stimuleren, onder 

elkaar en door het SUPPORT team. SUPPORT workshops (zie verder) maken deel uit van het programma. 

Jaarlijks wordt voor deze prijzen een open call uitgeschreven in de zomer. De precieze inhoud van de prijs, voorwaarden en criteria 

worden ieder jaar voor deze open call opnieuw bepaald, zodat de focus kan worden bijgesteld en er rekening kan worden gehouden 

met de op dat moment beschikbare ruimte en budgettaire realiteit. Selectie vindt plaats door een jury die wordt samengesteld uit het 

SUPPORT team. 

Een werkgroep met leden van het team en de Raad van Bestuur adviseerde in mei 2020 om voorlopig geen atelierprijs te organiseren. 

  

-  In december 2021 ontwikkelde de groep kunstenaars die deelnam aan SUPPORT#2 rond collectiviteit in dialoog met 

verschillende SUPPORTERS een plan voor een zelfgeorganiseerde, gedeelde SUPPORT STUDIO. Dit plan vertoont 
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gelijkenissen met bovenstaand idee, met als essentieel verschil dat de het niet om een prijs gaat, maar om een 

zelfgeorganiseerde, gedeelde studio met een publiek (support) programma. De kunstenaars vragen het vertrouwen en nemen 

de verantwoordelijkheid voor de organisatie van een gedeelde studio met een publiek SUPPORT STUDIO programma voor 

een bredere groep. (zie verder) 

  

• NIEUWSBRIEF OPPORTUNITEITEN  

  

In het oorspronkelijke plan voor SUPPORT zou driemaal per jaar een SUPPORT nieuwsbrief worden gemaakt, met als doel het delen 

van kennis en opportuniteiten in binnen- en buitenland.  

- In 2021 stuurden we geen aparte SUPPORT nieuwsbrieven, maar kreeg de NUCLEO nieuwsbrief op vrijdag steeds 

structureler vorm. Opportuniteiten die NUCLEO bereiken worden via deze nieuwsbief gedeeld onder NUCLEO kunstenaars  

  

• ZAKELIJKE EN INHOUDELIJKE WORKSHOPS 

  

Onderdeel van het SUPPORT programma zijn workshops, gericht op kennisontwikkeling en informatievoorziening rond zakelijke, 

juridische, artistieke of andere vakkennis. Workshops worden georganiseerd i.s.m. partners (o.a. Cultuurloket), met kunstenaars die 

specifieke kennis kunnen delen of met leden van het SUPPORT team.  

- In 2021 kreeg deze kennisontwikkeling in de eerste plaats vorm via de betrokken SUPPORTERS in de verschillende 

programma’s. Opportuniteiten voor workshops bij Cultuurloket werden breed gedeeld via de NUCLEO nieuwsbrief; 

relevante symposia en bezoeken aan organisaties maakten deel uit van de SUPPORT programma’s die door een kleinere 

kerngroep werden gevolgd. 

 

3.3 SUPPORT IN 2021 

  

Het SUPPORT programma in 2021 werd uitgedacht en begeleid door Danielle van Zuijlen, die naast haar 30% aanstelling bij 

NUCLEO artistiek coördinator is van Kunsthal Gent. De nauwe link met Kunsthal Gent leidde tot een sterk ondersteunend programma 

dat zijn basis had in de voormalige jazzclub, Lazy River Workspace gedoopt, maar ook af en toe doorging in Kunsthal Gent.  

 

Programma 

- in 2021 in totaal drie edities van tien weken SUPPORT in de Lazy River Workspace, tijdelijk gebouw in de voormalige 

jazzclub in de Stadhuissteeg 

- 15 direct ondersteunde (jonge) kunstenaars 

- twee publieke momenten 

- SUPPORTERS - coaches: 15 à 20 betrokken coaches: experts / kunstenaars / curatoren en anderen 

- SUPPORTERS - inspiratie: 10 à 12 gasten die een lezing of presentatie geven over een inspirerende praktijk 

- andere kunstenaars en collectieven worden ondersteund met gebruik van de Lazy River Workspace om een project te kunnen 

ontwikkelen (voorbeelden: Bebe Books voor hun project Queering Spaces; een collectief van 16 vrouwelijke kunstenaars 

rond Jana Vasiljevic die werken aan een project rond vrouwelijke arbeid)  

- workshops, atelierbezoeken, inhoudelijke gesprekken over het werk, collectieve strategieën ter ondersteuning van de 

artistieke praktijk, teksten over het werk, toonmomenten, stimuleren van zelforganisatie en eigen initiatief 

 

3.4 Rendez-Vous, juni 2020 t/m februari 2021 

  

Rendez - Vous oproep, juni 2020: ‘Wie zou jij wel eens willen ontmoeten? Met welke expert zou je graag een middag door willen 

brengen – in je atelier, online, of elders?’ 

 

Ruim 60 kunstenaars, waaronder een aantal (gelegenheids)collectieven, dienden een voorstel in. Deze werden bijna allemaal 

gerealiseerd (steeds corona-proof) in de tweede helft van 2020, met een uitloop t/m februari 2021. Ontmoetingen liepen uiteen van 

klassieke curatorenbezoeken met een gesprek in het atelier, een gesprek met een neuroloog, een tocht met een curator en een 

kunstwerk, uitstappen/uitwisseling met organisaties in Amsterdam, de Ardennen en Vielsalm, het schrijven van een tekst over het 

werk, een workshop over het ontwikkelen van een website, ...  

  

Het organiseren van dit programma werd verdeeld over drie teamleden en een stagiair, maar bleek erg tijds- en arbeidsintensief te 

zijn. Om een nog bredere groep te kunnen ondersteunen op een haalbare manier, vonden we een oplossing in het organiseren van twee 

sessies van online atelierbezoeken (in dec. 2020 en jan. 2021) met telkens acht curatoren (waarvan één editie met tien curatoren en 

organisatoren van acht kleinere Gentse artistieke organisaties). Zo werden nog eens 60 kunstenaars ondersteund met een online 

ontmoeting. 

  

In totaal bood RENDEZ-VOUS ondersteuning aan meer dan 120 kunstenaars, met zeer uiteenlopende ontmoetingen in een 

tijd van sociaal en professioneel isolement.  

https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/6
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/6
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Foto links: bezoek Zwart Wild bij Boekie Woekie, Amsterdam. Rondleiding door Geert De Schriever 
Foto rechts: bezoek Stef Van Bellingen bij Cecilia Jaime, Lindenlei 

 

 

 Kurt Stockman geeft infosessie over website ontwikkeling aan kunstenaar Hilde Van Wambeke 

  

3.5       SUPPORT #1: Lazy River Workspace, januari - maart 2021 
 

Met de Lazy River Workspace boden we vijf jonge kunstenaars een collectief kader en begeleiding in het samen creëren van een 

nieuw perspectief op de toekomst en het zetten van persoonlijke stappen in de richting van de (kunst)wereld. Tien weken lang werkten 

de kunstenaars samen in de Lazy River Workspace. Zie open call op onze website of in bijlage. 

  

Deelnemers: Manon Clement, Jonathan De Maeyer, Fatemeh Khezri, Roos Nieboer en Maxime Vancoillie 

Betrokken experts: Peter Aers, Jonas Lescrauwaet, Griet Menschaert, Hilde Van Canneyt en Jozef Wouters  

  

We organiseerden een publiek slotevent op 30 maart 2021, dat online doorging. 

  

Op dinsdag 30 maart van 17.00 - 18.30 organiseren we het afsluitende publieke moment van tien weken SUPPORT#1 in de Lazy River 

Workspace.  

Vijf jonge kunstenaars, Jonathan De Maeyer, Maxime Vancoillie, Fatemeh Khezri, Manon Clement en Roos Nieboer nodigen je uit om 

aan te schuiven in een online gesprek, waar zij aan de hand van een serie vragen met publiek delen wat zij hebben opgestoken van 

hun wekelijkse samenkomsten in de Lazy River Workspace. Hilde Van Canneyt schreef een tekst over hun werk en schuift ook aan. 

Inspiratie, scherpe vragen en tips & tricks over het vormgeven van de kunstpraktijk.  

 

https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/3
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/4
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/3
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/4
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SUPPORT #1 : board game Art and my Career by Olivia Hernaïz  en  meeting Topo Copy 
 

3.6       SUPPORT #2: SUPPORT Structures, oktober - december 2021 

 

 

Deelname groep SUPPORT #2 aan symposium ‘Learning to Share’, over collectiviteit en samenwerking in het Gentse kunstenveld. 

Organisatie: Kunsthal Gent i.s.m. Club Solo Breda, met ondersteuning van de SUPPORT #2 groep 

  

Deelnemers: Ankie Dupont (Dupani), Marthe Cornelissen, Lode De Smet-Van Damme, Sofie Deckers 

Betrokken experts: The Post Collective (Mirra, Peter Aers, Griet Menschaert en Sunjoon Lee, Katinka De Jonge, 019. Coördinatie en 

algemene begeleiding: Danielle van Zuijlen 

  

  

https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/8
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/8
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Programma 

Dinsdag 19 oktober 

10.30 – 12.30, infosessie + introductie  

  

Dinsdag 26 oktober – Symposium Kunst in de Publieke Ruimte Brussel  

  

Woensdag 27 oktober 

19.00-22.00 uur, Symposium @Casco Art Institute, Utrecht 

  

Dinsdag 2 november –   

10.30 – 12.30, iedereen stelt zijn praktijk voor in 15-20 minuten (er is een mogelijkheid om te projecteren) / lunch  

14.00 - 16.00  kennismaking met The Post Collective, een kunstcollectief van vluchtelingen, asielzoekers en 'accomplices', over de 

kracht van collectiviteit. 

  

Dinsdag 9 november –  

10.30 – 12.00: collectieve bespreking:  

1) terugblik Post Collective;  

2) Gents Kunstenoverleg;  

3) Hoe ziet een (tijdelijke) support structure die jullie praktijken kan ondersteunen, en waar jullie samen aan kunnen 

werken/bouwen, eruit? Wie of wat is daarvoor nodig? 

  

Dinsdag 16 november – 

10.30 – 12.30 collectieve bespreking 

14.00 – 16.30 Documentaire en bijeenkomst met Griet Menschaert en Sunjoo Lee / KONT magazine 

  

Donderdag 18 november - 

12.30 – 14.00 Cultuurloket Webinar: hoe bepaal je een correcte prijs voor je werk?  

  

Dinsdag 23 november –  

10.30 – 11.30 collectieve bespreking  

12.30 – 15.00 kennismaking met deelnemers SUPPORT#1 + Hilde Van Canneyt 

  

Dinsdag 30 november – 

10.30 – 12.30 collectieve bespreking  

12.30 – 16.00 lunch 

  

Dinsdag 7 december –  

10.30 – 12.30 collectieve bespreking 

Namiddag: individueel te volgen: 

12.30 – 14.00  PIZZA Eat This @Dok Noord   

13.00 – 15.00 Cultuurloket Webinar: het kunstenaarsstatuut. Waar staan we en waar gaan we naartoe?  

14.00 – 16.00 Kennismaking met 019 – Valentijn Goethals  

  

Dinsdag 14 december –  

10.30 – 12.30 collectieve bespreking 

12.30 – 14.00 lunch  

14.00 – 17.00  Symposium over samenwerking  i.s.m. Club Solo  

20.00 – 21.30 Kennismaking L.Arena, Wim Wuyts & Kris Matthys 

  

Dinsdag 21 december –  

10.30 – 12.30  collectieve bespreking  

12.30 – 14.00 lunch  

14.00 – 16.00 workshop met Katinka De Jonge 

  

Dinsdag 1 februari -  

9.00 – 17.00 voorbereiding en uitwerking SUPPORT STUDIO (zie verder) i.s.m. Peter Aers 

 

Dinsdag 8 en woensdag 9 maart - presentatie SUPPORT STUDIO voor Raad van Bestuur NUCLEO 

 

Boeken (selectie artikelen) : Support Structures (Celine Condorelli)  & De toekomst en de kunstenaarsinitiatieven (Club Solo)  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://nucleo.us19.list-manage.com/track/click?u=f4ab13a35cb0d0a47091550b9&id=156aadad1b&e=cc798e8e1a
https://kontmagazine.nl/en/
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/4
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/9
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://019-ghent.org/
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://www.ap-arts.be/en/research/de-organisatie-als-kunstwerk
https://www.buildingconversation.nl/en/over/
https://celinecondorelli.eu/text/support-structures/
https://clubsolo.nl/en/shop/about-the-furture-and-artist-initiatives/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://nucleo.us19.list-manage.com/track/click?u=f4ab13a35cb0d0a47091550b9&id=156aadad1b&e=cc798e8e1a
https://kontmagazine.nl/en/
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/4
https://www.nucleo.be/supportproject/index/nl/9
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://019-ghent.org/
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://www.ap-arts.be/en/research/de-organisatie-als-kunstwerk
https://www.buildingconversation.nl/en/over/
https://celinecondorelli.eu/text/support-structures/
https://clubsolo.nl/en/shop/about-the-furture-and-artist-initiatives/
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 3.7      SUPPORT #3: 5 teksten door Hilde Van Canneyt 

 

We lanceerden een open call voor 5 ontmoetingen met Hilde Van Canneyt waarna ze een tekst schrijft over het werk.  

 

Kunstenaars SUPPORT #3: Leyla Aydoslu , Dolores Bouckaert, Anja Hellebaut, Jeroen Frateur en Juanan Soria. 

overzicht inschrijvingen. 

 

De teksten zullen in 2022 worden verspreid. 

 

3.8     De toekomst van SUPPORT: SUPPORT STUDIO: voorstel door de groep van SUPPORT#2 

Dit is een voorstel voor een collectieve (werk)ruimte voor beginnende Gentse kunstenaars binnen de atelierwerking van 

NUCLEO. Dit voorstel is opgesteld door beginnende Gentse kunstenaars die deelnamen aan Support Structures van 

NUCLEO, dus voor beginnende kunstenaars, door beginnende kunstenaars. In de Support Structures meetings kwam de 

nood aan onderlinge collectiviteit en aan ruimte voor beginnende kunstenaars steeds naar voren. Dit is ons antwoord op 

deze nood, onze manier om letterlijk en figuurlijk ruimte te proberen maken voor niet alleen onze noden, maar ook voor de 

noden van de beginnende kunstenaars die nog na ons gaan komen. Dit is waar we nu ruimte voor vragen: voor ons! 

Marthe, Sofie, Merel, Dupani, Lode 

“SUPPORT Structures in 2021 toonde bij de deelnemende kunstenaars de nood aan van een actieve gezamenlijke werkplek, een 

ondersteunende omgeving net na het afstuderen, een verbinding met collega-kunstenaars, zich erkend voelen, deel uitmaken van een 

gemeenschap en gedeelde inspiratie (kennis-netwerk / positieve energie/praktisch). Deze noodzaak mondde uit in het concrete 

voorstel: SUPPORT STUDIO (zie bijlage). 

SUPPORT STUDIO wordt een duurzame, collectieve ondersteunende ruimte voor beginnende beeldende kunstenaars in Gent. De net-

afgestudeerde of net-in-Gent-wonende kunstenaar kan hier een balans vinden tussen de ontwikkeling van de individuele praktijk, en 

het uitbouwen van een netwerk via een gezamenlijk engagement en het zelf organiseren van een ondersteunend programma. 

SUPPORT STUDIO richt zich (afhankelijk van de beschikbare ruimte) op 6 tot 10 kunstenaars die tijdelijk (minimaal 1, max. 3 jaar) 

een gezamenlijk engagement willen opnemen.  

De kunstenaars in de SUPPORT STUDIO maken actief gebruik van de ruimte, waarbij praktijkervaringen, positieve energie, kennis 

en materiaal worden uitgewisseld. Daarnaast engageren zij zich tot het organiseren van een gezamenlijk publiek programma en komen 

wekelijks samen over de collectieve werking. De groep bestaat uit een gevarieerde mix van artistieke profielen: kunstenaar, ontwerper, 

kunstenaar-curator, … Bewoners volgen elkaar op via een geleidelijk doorschuifsysteem. Potentiële nieuwe bewoners passeren eerst 

via de toewijzingscommissie van NUCLEO, vervolgens beslist de groep elk jaar in overeenkomst wie er blijft, wie er bijkomt en 

weggaat. Ieder jaar komt er één derde van de plaatsen vrij.   

SUPPORT STUDIO valt onder de atelierorganisatie NUCLEO. Het gebouw wordt beheerd door NUCLEO, de kunstenaars betalen 

huur voor de gedeelde werkruimte. De publieke ruimte maakt de essentie uit van het SUPPORT programma en wordt financieel 

ondersteund door NUCLEO.”  

  

Relevant in dit verband is ook het artikel Open brief: ‘We hebben de kunstschool niet doorzwommen om nu ondergeduwd te 

worden’ in Rekto:verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YlTR62ivJW-jx9hEtPaPpbZ3l5RMYJP56ttL7nhg0rA/edit#gid=0
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YlTR62ivJW-jx9hEtPaPpbZ3l5RMYJP56ttL7nhg0rA/edit#gid=0
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
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VISIEONTWIKKELING  
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1. CONTEXT 

 

Naast de atelierwerking van NUCLEO zijn er in Gent ook enkele andere organisaties die een beperkt aantal atelierruimtes 

aanbieden, meestal om in de eigen noden of die van een aantal leden te voorzien. Hun zoektocht naar ruimte staat daarbij 

specifiek in teken van de eigen werking, en zodra aan deze nood tegemoet gekomen wordt, vervalt dan ook de ruimtevraag. 

NUCLEO daarentegen streeft naar een stabiel en voldoende aanbod aan ruimte voor de brede groep kunstenaars in de 

stad. In die zin is de zoektocht naar ruimte bij NUCLEO een constante die inherent is aan haar werking. 

 

Waar andere organisaties zich beperken tot een operationele atelierwerking, staat NUCLEO voor het voeren van een 

stadsbreed atelierbeleid. Hierbij hebben we ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die de positie 

van de kunstenaar in de stad onder druk plaatsen, sensibiliseren we het beleid en de sector en formuleren we aanbevelingen 

om deze mechanismen om te buigen. Met dit doel verenigen we ons met andere stedelijke organisaties die een atelierbeleid 

voeren onder de noemer UFO. 

 

 

2. KENNISONTWIKKELING 

 

2.1 Studiedagen 

Om de vinger aan de pols te houden wat betreft de verschillende evoluties in het (beeldende) kunstenveld en andere 

maatschappelijke domeinen die raakpunten hebben met onze werking, nemen leden van het team op regelmatige basis deel 

aan studiedagen en symposia. De opgedane kennis wordt intern gedeeld en staat ten dienste van de verdere visieontwikkeling 

en het korte en lange termijn beleid van de organisatie. 

 

03/02: Greentrack: Transnational Meeting: Creative Potential: Involving Artists in Change 

12/05/: UFO Symposium Ruimte voor de kunstenaar in de stad (organisatie) 

19/08: arp:brussel: workshop Tools for the Better  

9-11/09: Permanent: Summerschool Building Beyond (lid support panel) 

11/09: Kunstenpunt workshop: (Civiele) ruimte voor kunst, tussen overheid, markt en gemeenschappen 

22/09: Trefdag Cultuur Stad Gent 

20-22/10: Cultuurloket: Driedaagse Goed Bestuur 

26/10: Vlaamse Gemeenschap: Symposium Kunst in de Publieke Ruimte Brussel  

27/10: Casco Art Institue, Utrecht; Symposium Gathering amidst the ruins 

18/11: Cultuurloket: Webinar Hoe bepaal je een correcte prijs voor je werk? 

07/12: Cultuurloket: Webinar: het kunstenaarsstatuut. Waar staan we en waar gaan we naartoe?   

14/12: Kunsthal Gent:  Symposium over samenwerking  i.s.m. Club Solo  

 

2.2 Prospectie  

 

De voorbije jaren werden prospectiereizen georganiseerd naar bijvoorbeeld Londen (bezoek aan SPACE, Acme, ACAVA) en Leeds 

(East Street Arts), om te kijken hoe andere atelierorganisaties in het buitenland te werk gaan. Er vonden ook bezoeken plaats aan 

Nederlandse organisaties ikv het LOA overleg (zie verder) en aan de verschillende leden van UFO. 

 

Prospectie 2021: 05/10 naar de Blikfabriek in Antwerpen ifv de tijdelijke invulling van de Arsenaalsite 

 

3. OVERLEGORGANEN 

 

3.1 Gents Kunstenoverleg 

 

Het Gents Kunstenoverleg engageert zich ertoe om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding van 

Gent en een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid.  

 

Coördinator Marjoleine Maes maakt sinds de opstart deel uit van het Petit Comité en de Raad van bestuur van het GKO. 

Daarnaast maakt ze deel uit van de Taskforce cultuur, die zich buigt over het omgaan met de coronacrisis. Ze is mede initiator 

van de werkgroep Beeldende Kunst, initiator van de actiegroep “Ruimte voor de kunstenaar in de stad” (zie verder), lid van 

de brede werkgroep Ruimte en maakt deel uit van de klankbordgroep Dataplatform. 

 

Ook namen verschillende leden van het team deel aan de werkgroepen ivm de Arsenaalsite: Jonas Nachtergaele droeg bij aan de 

inhoudelijke werkgroep, Sofie Lattré aan de werkgroep infrastructuur en Marjoleine Maes aan de zakelijke werkgroep en de 

partner meetings. Al bij al vormt dit project al voor zijn opstart een behoorlijke belasting voor het team/ 

https://greentrack.be/uploads/photos/Cultural-Adaptations-Belgian-Transnational-Meeting-Report-2021.pdf
https://fb.me/e/12xhK9J46
https://cult.be/evenementen/workshop-tools-for-the-better
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-making-civil-space-for-art-in-between-communities-state-and-market/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://clubsolo.nl/agenda/casco-art-institutegathering-amidst-the-ruins-over-de-potentie-van-samenkomen-binnen-kunstinstellingen/?archive=1/
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://blikfabriek.be/
https://gentskunstenoverleg.be/
https://greentrack.be/uploads/photos/Cultural-Adaptations-Belgian-Transnational-Meeting-Report-2021.pdf
https://fb.me/e/12xhK9J46
https://cult.be/evenementen/workshop-tools-for-the-better
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-making-civil-space-for-art-in-between-communities-state-and-market/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/studiedag-transities-verkend?mc_cid=e07c9fcc7b&mc_eid=1bd932c73d
https://clubsolo.nl/agenda/casco-art-institutegathering-amidst-the-ruins-over-de-potentie-van-samenkomen-binnen-kunstinstellingen/?archive=1/
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-hoe-bepaal-je-een-correcte-prijs-voor-je-werk/965
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-het-kunstenaarsstatuut-waar-staan-we-en-waar-gaan-we-naartoe/963
https://clubsolo.nl/agenda/reizend-symposium-2021-2022/
https://blikfabriek.be/
https://gentskunstenoverleg.be/
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3.2 UFO 

 

UFO is de koepel van atelierorganisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank (Het Entrepot, Brugge), VONK 

(Hasselt-Genk), MORPHO (Antwerpen) en Level Five (Brussel). 

 

De atelierorganisaties worden geconfronteerd met een aantal bedreigingen die ze individueel en op lokaal niveau moeilijk het 

hoofd kunnen bieden, en het ontbreken van een sluitend wettelijk en beleidsmatig kader om in te opereren. De werkingen 

situeren zich op het snijvlak van verschillende beleidsdomeinen: cultuur, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, vastgoedbeheer, 

leegstandsbeleid, jeugd, onderwijs, etc. Momenteel ontbreekt overleg en coördinatie tussen deze domeinen, waardoor er van een 

geïntegreerd beleid geen sprake is. 

 

Als netwerk van atelierorganisaties wil UFO creatieruimte voor kunstenaars garanderen in de stad. UFO doet dit door: 

- een duurzaam atelierbeleid op de agenda te plaatsen bij verschillende overheden en sectoren 

- de brede cultuursector in binnen- en buitenland te sensibiliseren over het belang van creatieruimte  

- atelierwerkingen de nodige publieke zichtbaarheid te geven 

- expertise en praktijken rond atelierbeleid te documenteren en te delen. 

Door op deze manier in te zetten op ruimte voor artistieke ontwikkeling en creatie, wil UFO bijdragen aan de dynamiek van een 

evenwichtig kunstenlandschap en een levendig stedelijk maatschappelijk weefsel. 

 

In 2021 namen de leden van UFO op 9 mei collectief deel aan Atelier in Beeld, open ateliers georganiseerd over heel Vlaanderen en 

Brussel in samenwerking met Kunstwerkt, helaas gereduceerd tot een online versie. 

In het kader van Atelier in Beeld werd een artikel gepubliceerd over UFO: “Op zoek naar gegeerde atelierruimte in de stad”. 

In 2022 nemen we opnieuw deel aan Atelier in Beeld, op 15 mei in de eerste live editie sinds 2 jaar. (zie atelierwerking). 

 

Daarnaast organiseerde UFO op 12 mei 2021 het online symposium Ruimte voor de kunstenaar in de stad (zie verder). 

 

Vanaf 2022 zal UFO tweemaal per jaar het UFO-bezoekersprogramma organiseren, in samenwerking met  Kunstenpunt.  

Het bezoekersprogramma laat internationale professionals kennismaken met formats voor (jonge) kunstenaars in Vlaanderen en 

Brussel. Het programma heeft tot doel om meerdere (internationale) actoren met elkaar te verbinden, kennis en ervaring uit te wisselen 

en een internationaal netwerk van referenties en kansen te voeden. Tijdens elk bezoekersprogramma richten we ons op twee 

verschillende UFO-organisaties. Deze organisaties stellen een programma voor met ontmoetingen met kunstenaars, bezoeken van 

tentoonstellingen en professionele sociale evenementen voor een groep internationale curatoren. 

De eerste editie van het bezoekersprogramma vond plaats van 17 tot 19 maart bij Level Five in Brussel en Cas-co in Leuven. 

https://www.platform-ufo.be/visitors-programme-1/ 

Het werd afgesloten met het publiek programma: For (and by) artists: public talk with international guests about support for artists 

 

Op 12 april verscheen hierover een artikel in HART: Hoe gaat het met artist-run spaces in Brussel? UFO-bezoekersprogramma  

 

Volgende editie van het bezoekersprogramma vindt in juni plaats bij MORPHO in Antwerpen en VONK in Hasselt/Genk. Het 

gaat om een owv Corona uitgestelde editie van najaar 2021. 

 

In het najaar van 2022 vindt het bezoekersprogramma plaats bij NUCLEO en De Tank (Brugge). 

 

3.3 LOA  

 

Sinds 2004 is NUCLEO lid van LOA, Landelijk Overleg Atelierorganisaties in Nederland, samen met 17 andere organisaties. 

Het doel van het LOA wordt als volgt omschreven:  

- het uitbreiden van het aantal betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars in Nederland en België 

- het signaleren en coördineren van relevante landelijke ontwikkelingen op het gebied van ateliervoorzieningen 

- het geven van advies en informatie over verwerving, financiering en beheer van ateliervoorzieningen en woonwerkruimten 

 

De ledenorganisaties komen tweemaal per jaar samen, telkens te gast bij een ander lid waar ook een werkbezoek aan gekoppeld wordt, 

om relevante thema’s op vlak van atelierbeleid en -beheer te bespreken. Indien wenselijk worden gezamenlijke acties naar het beleid 

toe voorbereid. Verder is het een informeel netwerk waarbij de leden elkaar over uiteenlopende thema’s en vragen advies verstrekken. 

Enkele panden van NUCLEO staan momenteel op de website van LOA onder de noemer “parels”. 

 

2021 

12/10: LOA te Arnhem (niet aanwezig) 

 

https://www.platform-ufo.be/
https://atelierinbeeld.be/nl/op-zoek-naar-gegeerde-atelierruimte-de-stad
https://www.platform-ufo.be/visitors-programme-1/
https://www.kunsten.be/en/meetings-programmes/publiek-gesprek-internationale-praktijkondersteuning-van-kunstenaars/?fbclid=IwAR2EZ9Jfi1SZmuro62H6SSNUeQJCIRmI-7okMAE9-1S8yVUEk3PE3fUA4QI
https://hart-magazine.be/artikels/ufo-bezoekersprogramma?fbclid=IwAR3gXwdWaFpqWvsmbsanwAqKuGU9yixC5_GfovIsfVlTF7p5X9SqvybVkpA
https://www.ateliersnederland.nl/
https://www.ateliersnederland.nl/over-loa/parels/
https://www.platform-ufo.be/
https://atelierinbeeld.be/nl/op-zoek-naar-gegeerde-atelierruimte-de-stad
https://www.platform-ufo.be/visitors-programme-1/
https://www.kunsten.be/en/meetings-programmes/publiek-gesprek-internationale-praktijkondersteuning-van-kunstenaars/?fbclid=IwAR2EZ9Jfi1SZmuro62H6SSNUeQJCIRmI-7okMAE9-1S8yVUEk3PE3fUA4QI
https://hart-magazine.be/artikels/ufo-bezoekersprogramma?fbclid=IwAR3gXwdWaFpqWvsmbsanwAqKuGU9yixC5_GfovIsfVlTF7p5X9SqvybVkpA
https://www.ateliersnederland.nl/
https://www.ateliersnederland.nl/over-loa/parels/
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Documentaire “Ruimtemakers voor kunst” ter gelegenheid van 25 jaar LOA  

 

𝘋𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘦𝘯 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘶𝘳 𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘦𝘭𝘮𝘢𝘵𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘦𝘳𝘱 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘶𝘳𝘪𝘨𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘦𝘴. 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘣𝘰𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 
𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘢𝘬 𝘯𝘰𝘨 𝘸𝘦𝘨𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘻𝘪𝘤𝘩𝘻𝘦𝘭𝘧𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘹𝘦 𝘨𝘰𝘦𝘥. 𝘐𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘦 

𝘵𝘢𝘭𝘭𝘰𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘥𝘪𝘦 𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘻𝘢𝘢𝘮 𝘻𝘪𝘫𝘯, 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 

𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘦𝘯, 𝘻𝘰𝘢𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢, 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘴, 𝘥𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨, 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘦. 𝘕𝘢𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘱𝘭𝘢𝘢𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘰𝘨𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘦𝘢, 

𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘰𝘨 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯, 𝘰𝘮𝘷𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘣𝘰𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯 𝘯𝘰𝘨 𝘻𝘰 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘦𝘳. 𝘒𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘦𝘯 

𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘮𝘨𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘩𝘪𝘱𝘱𝘦 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘰𝘧 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘶𝘳𝘻𝘢𝘮𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦𝘶𝘳, 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 
𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘦, 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘭𝘪𝘮𝘮𝘦 𝘰𝘱𝘭𝘰𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨𝘴𝘵𝘶𝘬𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘥, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘤𝘳𝘦ë𝘳𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘰𝘬 

𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘥. 

 

𝘈𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘥, 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘸𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘴 𝘦𝘳 𝘰𝘰𝘬 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨 𝘰𝘮 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 

𝘰𝘯𝘵𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯. 𝘐𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘮 𝘣𝘦𝘵𝘢𝘢𝘭𝘣𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦 

𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯. 𝘐𝘯 𝘰𝘱𝘥𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘪𝘦𝘳𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴, 𝘥𝘢𝘵 𝘢𝘭 25 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵, 𝘳𝘦𝘪𝘴𝘥𝘦𝘯 

𝘧𝘪𝘭𝘮𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘔𝘢𝘳𝘫𝘰𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘧𝘦𝘯, 𝘙𝘶𝘶𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘗𝘦𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘙𝘰𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘴𝘵𝘦 

𝘷𝘦𝘳𝘩𝘢𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘬𝘬𝘦𝘯. 

 

De documentaire is te bekijken via deze link.  

 

4. ADVIESFUNCTIE EN EXPERTISEDELING  

 

4.1 Atelierwerking en atelierbeleid 

 

Vanwege onze specifieke expertise als atelierorganisatie wordt NUCLEO regelmatig geconsulteerd om startende initiatieven 

met vragen over ruimtebeheer en kunstpraktijken op weg te helpen. 

In 2021 was dit het geval voor initiatieven uit Mechelen (Artenova), Aalst (Rotor en Netwerk Aalst) en Brussel (advies aan 

Stad Brussel en VGC over opstart Brussels atelierbeleid), en aan particulieren via De Expeditie. Het initiatief uit Elsene, 

waaraan we eerder advies hadden verleend, openende in augustus haar deuren. 

Ook verstrekten we advies aan Dienst Economie van Stad Gent ivm kosten voor het ontwikkelen van ateliers in de Overpoort, 

in het kader van een subsidieaanvraag door stad Gent. 

 

Verder verstrekten we informatie aan de Italiaanse initiatieven OPEN, MAku, de Stad Merano en de provincie Bolzano 

tijdens verschillende online meetings. 

Op 7 februari 2022 werd dit afgerond met een online conferentie Arte e rigenerazione urbana, te bekijken via 

https://www.youtube.com/watch?v=zfwI7m8rLzw.   

 

Sofie Lattré gaf op 12 mei een infosessie aan afstuderende masterstudenten van LUCA School of Arts. 

Daarnaast maakt Marjoleine deel uit van het Permanent Support Panel.  

Permanent is a practice-based research with the aim to develop an infrastructure for permanently affordable and embedded 

social and cultural space in Brussels. The project was initiated by a coalition of artists and arts organizations (Level Five and 

Globe Aroma among others) together with the VUB (weKonnect and Cosmopolis) and Community Land Trust Brussels. It was 

selected for Actors of Urban Change and is one of the projects supported by the Brussels Center for Urban Studies. 

The researchers are working on developing a discourse around community led urban development, solidary 

economies/ecologies, intersectional spatial use, democratic cooperative governance of buildings and their surroundings. More 

concretely we are working on proposals and initiating practices around one potential location momentarily: The former fire 
station on the Avenue de l’Héliport/Helihavenlaan in Brussels.  

In september organiseerde Permanent de Summerschool Building Beyond. 

 

Tenslotte leverde Marjoleine Maes ook aan bijdrage aan het artikel Open brief: ‘We hebben de kunstschool niet doorzwommen om 

nu ondergeduwd te worden’, over de kloof tussen kunstonderwijs en het kunstenveld, in Rekto:verso. 

Op 20 april 2022 gaat de SOTA open meeting HOE HET GAT DICHTEN TUSSEN KUNSTSCHOOL EN WERKVELD? door in 

Monty. De kunstenaars uit SUPPORT Structures, die het voorstel voor SUPPORT STUDIO geformuleerd hebben nemen hieraan deel. 

Natacha Platevoet zal één van de gesprekstafels modereren. 

https://www.facebook.com/events/2550932918554635/
https://www.youtube.com/watch?v=CtGyBAKY6G0&fbclid=IwAR0zfs7uHBUwUTatV2yxhARzwQ_Ii5HccB-YYZ8nTvhbHOnMpeJn5ovHuHo
https://www.youtube.com/watch?v=zfwI7m8rLzw
https://www.permanentbrussels.org/en
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://us5.campaign-archive.com/?u=2a5b1ee9688c1baa8f205458b&id=f87141e712
https://www.facebook.com/events/2550932918554635/
https://www.youtube.com/watch?v=CtGyBAKY6G0&fbclid=IwAR0zfs7uHBUwUTatV2yxhARzwQ_Ii5HccB-YYZ8nTvhbHOnMpeJn5ovHuHo
https://www.youtube.com/watch?v=zfwI7m8rLzw
https://www.permanentbrussels.org/en
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
http://www.permanentbrussels.org/en/buildingbeyond
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://www.rektoverso.be/artikel/we-hebben-de-kunstschool-niet-doorzwommen-om-nu-ondergeduwd-te-worden?ref=a7c84JHTzeH8aNWqw
https://us5.campaign-archive.com/?u=2a5b1ee9688c1baa8f205458b&id=f87141e712
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4.2 Beleidsgerichte initiatieven   

 

NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 

context.  

 

We ijveren o.a. voor: 

- een transversale inbedding van het atelierbeleid: een integratie van consequente keuzes op niveau van cultuur, 

vastgoedbeheer, leegstandsbeleid, stadsontwikkeling etc. 

- afstemming van lokaal, regionaal en Vlaams beleid op vlak van atelierbeleid en ondersteunend kunstenaarsbeleid om 

structurele onderfinanciering om te buigen 

- een kritische beleid op vlak van stadsontwikkeling, waarbij gentrificatie met de nodige omzichtigheid wordt benaderd en 

artistieke creatieruimte meegenomen wordt als noodzakelijk element binnen de toekomstige ontwikkeling van het stedelijk 

weefsel 

- het vrijwaren van permanente werkruimte in het stedelijk weefsel 

- het vrijwaren van artistieke ruimte binnen tijdelijke invullingen: een meervoudige benadering van tijdelijke invulling, 

waarbij ook de nood aan en het bestaansrecht van kunstenaarsateliers erkend en gevaloriseerd wordt 

 

Concrete acties in 2021 

 

Trekker van actiegroep binnen het Gents Kunstenoverleg met als thema “Ruimte voor de kunstenaar in de stad” om 

beleidsaanbevelingen voor Stad Gent te formuleren, met als doel een stadsbreed gedragen werkruimtebeleid met strategische 

langetermijnvisie te ontwikkelen. In eerste instantie kwam een kleine actiegroep bijeen, om te komen tot een visietekst en een ontwerp 

van beleidsaanbevelingen (zie bijlage). Later werden ruimere toetsingsgroepen betrokken die feedback gaven op de werkdocumenten 

en waarmee enkele thema’s verder werden uitgediept.  

 

In 2022 zal deze feedback verwerkt worden en de tekst haar definitieve vorm krijgen. We proberen momenteel met de 

actiegroep eveneens aansluiting te vinden bij Ideaconsult, in functie van het masterplan culturele infrastructuur dat in 

opmaak is. 

 

De centrale aanbevelingen op vlak van werkruimtebeleid (nog niet zo opgenomen in de teksten in bijlage): 

- richt een domeinoverschrijdende taskforce werkruimte op die een stadsbreed gedragen werkruimtebeleid en een strategische 

langetermijnvisie mogelijk maakt en voedt 

- voer onderzoek naar nieuwe modellen (coöperatief, cf CLT model etc) om mogelijkheden voor kunstenaars te creëren om 

zelfredzaam, en al dan niet in groep, ruimte voor de lange termijn te vrijwaren en zich te verankeren in de stad 

 

Leden actiegroep: Franky Devos (Voo?uit), Peter Vanden Abeele (stadsbouwmeester), Robert Monchen (In de Ruimte), Nele 

Keukelier (Gouvernement), Ben Benaouisse (kunstenaar), Anyuta Wiazemsky Snauwaert (croxhapox, kunstenaar) ondersteund door 

Frederik Sioen (GKO) en Maarten Soete (Landschapstekening) 

 

Droegen bij aan de toetsingsgroepen: Sam Eggermont (Kunstenpunt, kunstenaar), Elly Van Eeghem (kunstenaar), Saar De Buysere 

(kunstenaar), Stephanie Gildemyn (kunstenaar), Elien Ronse (kunstenaar), Stijn Van Dorpe (kunstenaar), May Abnet en Luka Peeters 

(kunststudent, Kanon Festival), Laurens Mariën (kunstenaar en curator), Wim Lambrecht (campusopleidingshoofd Beeldende 

Kunsten Gent LUCA School of Arts), Emil Astrid Kerckhove (kunstenaar, Astrid Collectief), Simon Delobel (coördinator Vrije 

Kunsten KASK Hogent, directeur KIOSK), Liene Aerts (coördinatie tentoonstellingsprojecten beeldende kunsten en vormgeving en 

toonmomenten artistieke onderzoekers KASK Hogent), Katelijne De Corte (kunstenaar, platvvorm Deinze), Eric Smout (Democrazy), 

Rudi Pieters (Publiek Centraal, dataplatvorm ruimte), Tim Bryon (019), Billal Abbas (Meubelfabriek), Tina Degendt (werkgroep 

tijdelijke invulling Cultuurraad), Tim Bruggeman (kunstenaar, De Koer), Greet Vlegels (AAIR), Josine De Roover en Mirthe Demarel 

(Cas-co), Lies Serdons (VONK), Valery Desmedt (Petit Comité GKO en Head of research LABOpro LUCA School of Arts), Anyuta 

Wiazemsky Snauwaert en Robert Monchen. 

 

12/05/2021: UFO Symposium Ruimte voor de kunstenaar in de stad 

 

In de meeste steden, groot of klein, wordt ruimte voor degenen die minder bemiddeld zijn steeds schaarser. Kunstenaars komen voor 

een betaalbare werkruimte vaak terecht in een carrousel van tijdelijk gebruik waarvan de termijnen steeds korter lijken te worden. 

Ook atelier organisaties botsen op deze limieten en kunnen moeilijker betaalbare ateliers bieden aan kunstenaars. Samenwerking met 

overheden lijkt daarom van steeds groter belang om ruimte te kunnen waarborgen, maar de huidige tendens in veel steden is om 

maatschappelijk vastgoed op de markt te brengen. Dit helpt op de korte termijn om tekorten te dichten of overheden meer wendbaar te 

maken in moeilijke tijden, maar eens maatschappelijk vastgoed in de markt komt is het moeilijk om dit weer publiek toegankelijk te 

maken. Van onderop worden er alternatieven ontwikkeld door kunstenaars die het initiatief nemen om ruimte weer vrij te waren van 

https://fb.me/e/12xhK9J46
https://fb.me/e/12xhK9J46
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de marktmechanismen via coöperatie en verbeelding. Wat zijn de ruimtelijke tendensen waar kunstenaars in verwikkeld zijn geraakt 

de afgelopen jaren? Welke alternatieven hebben zij ontwikkeld om hier tegenwicht aan te geven? Wat is de plek en rol van de 

kunstenaar in de stad? 

 

Het symposium vond online plaats en werd voorafgegaan door een film met interviews met de sprekers en met Anna Harding, 

coördinator van de Londense atelierorganisatie SPACE, die we digitaal verspreiden. 

 

Het symposium en de interviews kan je herbekijken op de website van UFO: https://www.platform-ufo.be/symposium/ 

 

Sprekers 

Elke Desutter — Kunstenaar en coördinator De Tank, Brugge 

Joram Kraaijeveld — Platform BK en Geen Stad Zonder Kunst 

Peter Vanden Abeele — Gents stadsbouwmeester 

Gosie Vervloessem — Kunstenaar en actief in SOTA 

 

Deelnemers: 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.platform-ufo.be/symposium/
https://www.platform-ufo.be/symposium/
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FINANCIERING 
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1. UITBATING PANDEN              

  

1.1 Corona: kwijtschelding kosten sogent 

 

In 2021 kende sogent voor de Abrahamstraat 15 een vrijstelling van te betalen huur en EGW toe voor de periode januari 2021 tot 

half april 2022, en voor de Abrahamstraat 9 tot eind februari (ontruiming van het gebouw), voor een totaalbedrag van €8.494.  

Het bedrag van 6.595 werd opgenomen in de afrekening van 2021, €1.899 is terug te vinden in de begroting van 2022. De middelen 

vloeiden integraal terug naar de kunstenaars. 

 

1.2. Eigen middelen uit verhuur: € 259.057 ofwel 54%  

 

Uitbating gebouwen bracht in 2021 54% van de totale inkomsten op: we noteerden €259.000 inkomsten uit verhuur (waar het 

bedrag van €8.500 kwijtschelding door sogent Gent geen deel van uitmaakt).  

Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een bedrag over van bijna €96.000 dat werd gebruikt in 

functie van werking (personeel, overhead en bureau, BLANCO, SUPPORT, …). 

 

De meest rendabele gebouwen waren in 2020 Lindenlei, Veeartsenijschool en Convent Sint-Antonius.  

Ten opzichte van 2013 evolueerden onze eigen inkomsten van € 150.000 naar €260.000, een stijging met 173%. We werden 

daarmee natuurlijk ook in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur.  

 

Wanneer we de netto inkomsten per pand bekijken zien we grote verschillen. Enkel de panden waar relatief weinig of geen huur 

voor wordt betaald en die een zekere omvang hebben, kunnen wegen op de begroting met een netto inkomst van €10.000 of zelfs 

€30.000 à €40.000 bij Veeartsenij en Lindenlei. In de praktijk bleek de afgelopen jaren dat het telkens om de panden van Stad Gent 

of sogent en GO! ging. Ter referentie onderstaand nogmaals het overzicht van werkingsjaar 2021. 

 

 

 
 

 

Het aankomende verlies van belangrijke panden zoals de Lindenlei en de Veeartsenijschool, kan het volume aan eigen 

inkomsten dus zeer sterk doen afnemen. 
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Gezien de uitdagingen waar we momenteel mee worden geconfronteerd in de zoektocht naar gebouwen (weinig nieuwe en grote 

panden, geen goedkope panden, steeds minder panden Stad Gent en sogent, enkel panden van korte duur) zijn dit onzekere 

inkomsten. 

In het algemeen is er steeds minder leegstand in de stad aanwezig en daarenboven kiest het beleid niet consistent voor een 

toewijzing in functie van het atelierbeleid. Daarnaast hebben we steeds meer concurrentie van commerciële 

leegstandsbeheerders (vermarkting van de leegstandsmarkt) en kiest het stedelijk beleid voor tijdelijke invulling steeds meer 

voor projecten die vooral gewogen worden op merites als buurtgerichtheid en participatief, openbaar en sociaal karakter.  

 

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat NUCLEO haar werking op deze manier zal kunnen blijven financieren. De transfer van 

gebouwen naar werking, in 2020 nog goed voor een werkingsbudget van €113.000 en met een prognose voor 2022 van €98.000, zal 

maw langzaam opdrogen. We worden hierdoor gedwongen om ons financieringsmodel in de toekomst te herbekijken. 

 

2.  WERKING 

 

2.1. Subsidie werking Stad Gent: €183.547 ofwel 38% 

 

Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. Het bedrag werd aan het begin van de 

legislatuur vastgelegd op €182.000. Hierin zijn de middelen die voorheen als investeringssubsidie werden toegekend ook 

opgenomen.  

 

We kenden een exponentiële groei over de afgelopen jaren: van 35 kunstenaars in residentie in 2004 naar 164 begin 2022. 

Daarnaast was er de ontwikkeling en implementatie van verschillende ondersteunende formats, waaronder BLANCO en recent 

SUPPORT.  

 

2.2  Corona: activiteitenpremie: €18.000 en innovatiemechanisme €7.500            

 

In 2021 verkregen we twee activiteitenpremies van de Vlaamse Gemeenschap: een bedrag van €14.000 voor de organisatie van 

online Open Ateliers, en een bedrag van €4.000 voor het publiek moment ter afsluiting van SUPPORT #1: Lazy River Workspace, 

dat eveneens online plaatsvond. 

 

Daarnaast ontvingen we via het Innovatiemechanisme een ondersteuning van €7.500, die oa werd ingezet voor het beter stroomlijnen 

van interne werkprocessen met een business performance coach. 

                                         

2.3 Vlaamse Gemeenschap - Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid 

 

Vanaf 2020 werd overgeschakeld op het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid. Voor de structurele werking van NUCLEO liggen 

hier helaas geen mogelijkheden: het atelierbeleid wordt als een lokale aangelegenheid beschouwd. De werking van BLANCO ligt 

in het verlengde hiervan aangezien onze platformfunctie zich richt op de residenten van NUCLEO. Bovendien worden enkel 

aanvragen voor projecten, en niet voor het geheel van de werking of voor structurele onderdelen ervan aanvaard. 

 

We dienden tweemaal een dossier in voor SUPPORT. Aangezien we telkens een negatief advies ontvingen en we heel wat vragen 

hadden bij de beoordeling van ons dossier houden we in beraad om al dan niet opnieuw in te dienen. Uiteraard stelt dit ons voor 

bijkomende uitdagingen voor de financiering van SUPPORT. 

 

2.4  Vlaamse Gemeenschap – Kunstendecreet 

 

Het atelierbeleid wordt door de Vlaamse Gemeenschap als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd, en de faciliterende werking 

van BLANCO ligt in het verlengde hiervan, wat betekent dat we hiervoor niet gesubsidieerd kunnen worden binnen het 

Kunstendecreet. We zullen onderzoeken in hoeverre we hier mogelijkheden kunnen creëren voor SUPPORT. Aangezien andere 

atelierorganisaties als VONK en Cas-co recent negatief advies kregen ikv ondersteuning binnen het Kunstendecreet, schatten we 

onze kansen laag in. 
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3. INVESTERINGSSUBSIDIE INFRASTRUCTUUR:  

VRAAG OM ONDERSTEUNING PROJECT ACHTERSTRAAT €300.000 

 

Voor de aankoop van het pand in de Achterstraat werd een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 toegekend.  

Op het ogenblik dat de investeringssubsidie - initieel voor aankoop en renovatie - werd toegekend werd de vraagprijs voor het pand 

gevoelig verhoogd. Stad Gent ging op dat moment rechtstreeks in gesprek met de eigenaar, met als inzet de aparte verkoop van het 

bedrijfspand en een nieuwe onderhandeling over de vraagprijs. Daar rolde een mondeling akkoord uit, waarbij de 

investeringssubsidie van Stad Gent volledig zou worden aangewend voor de aankoop van het pand en de eigenaar een bedrag van 

rond de €630.000 zou ontvangen. Uiteindelijk ging de eigenaar slechts akkoord met de verkoop van het pand in zijn geheel 

(appartementen en loods), hetgeen we eind 2020 konden realiseren in onverdeeldheid met projectontwikkelaar Brocap. 

 

Als gevolg van deze prijsstijging is er een concrete meerkost van €150.000 tov de oorspronkelijke projectbegroting, waarin 

bovendien de verkoop van het appartement aan de Azaleastraat vervat zat met een opbrengst van €150.0000.  

Daarom ligt momenteel de vraag bij Stad Gent om een bijkomende  ondersteuning te voorzien van €300.000, om zo de 

projectbegroting rond te krijgen. We zullen voor dit project eveneens de aangelegde reserve voor aanspreken, opgenomen in 

de projectbegroting voor een bedrag van €150.000. Daarnaast zullen we een krediet afsluiten voor een bedrag van €650.000 

(projectbegroting in bijlage) 

 

Aangezien de tijdelijke ingebruikname van de ateliers stopt wanneer ontwikkelaar Brocap de werken opstart, voorzien oktober 2022, 

hebben we vanaf dat moment geen eigen inkomsten voor de site. De lopende kosten (onroerende voorheffing, patrimoniumtaks, 

verzekering) lopen wel op tot €14.000 per jaar. Daarom is het van belang dat we zo snel mogelijk uitsluitsel hebben over de 

bijkomende financiering, en tot uitvoering van het project kunnen overgaan. 

 

4. 2021: TERUGBLIK OP EEN MOEILIJK JAAR 

 

In het boekjaar 2021 noteren we een negatief resultaat van €6.600. Doorheen het jaar maakte de begroting onder invloed van de 

coronacrisis behoorlijk wat bokkensprongen. Zo waren er met de activiteitenpremies en het innovatiemechanisme meer inkomsten 

dan initieel ingeschat (+ €25.500). 

 

Er waren minder huurinkomsten dan initieel ingeschat, oa vanwege het wegvallen van het Begga Convent na de brand, maar ook de 

uitbating van gebouwen in beheer bleek op het einde van het jaar minder duur dan verwacht, o.a. als gevolg van investeringen in 

led-verlichting en optimalisatie van de verwarming van een aantal panden. (+ €9.300) 

 

Qua personeelskosten waren een aantal verschuivingen, maar de totale personeelskost bleef zoals voorzien. De overheadkost bleek 

hoger dan oorspronkelijk begroot (- €3.200), onder andere vanwege de kost van de business performance coach, die door de 

middelen van het innovatiemechanisme werd gedragen. 

 

Onder invloed van corona waren er wat betreft BLANCO en SUPPORT minder kosten dan voorzien (+ €10.000). Een aantal kosten 

vielen weg omdat activiteiten niet konden worden uitgevoerd: NUCLEO puur NUCLEO, workshops en prospectie (+ €2.200). De 

kosten voor Open Ateliers waren zoals voorzien, en werden opgevangen met een activiteitenpremie. Hierdoor kon er budget worden 

vrijgemaakt voor allerlei activiteiten ikv community building. Er vielen extra inkomsten te noteren vanuit de vrije bijdrage voor de 

publicatie Art_Ist_Buch: €1.120. 

 

Investeringen en onderhoudskosten aan gebouwen waren iets minder duur dan voorzien (+ €3.600), ondanks de bijkomende kost 

vanwege de brand in het Begga Convent (- €5.000). Voor de kosten die in 2022 volgen naar aanleiding van de brand legden we een 

provisie aan voor een bedrag van €13.370. 

(Het bedrag van €12.965 dat in de loop van 2021 werd afgerekend op het restsaldo van de voormalige investeringssubsidie wordt in 

ons overzicht buiten beschouwing gelaten omdat dit al werd opgenomen in een apart verantwoordingsdossier). 

 

In 2020 werd met de subsidie van Stad Gent een bestemd fonds van €13.000 aangelegd. Aangezien in 2021 de gemaakte kosten 

(€485.978) de subsidies (Stad Gent: €183.547, Vlaanderen €25.500 en huurteruggave sogent €6.595) ruimschoots overstijgen, werd 

dit bestemd fonds integraal terug genomen. 

 

De gecumuleerde reserve zal dienen voor investeringen in het project in de Achterstraat. 

 

Voor een gedetailleerd financieel verslag verwijzen we naar balans en resultatenrekening, en naar onze eigen analytische 

samenvatting van de jaarrekening, alle in bijlage.Balans en resultatenrekening werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 6 

april 2022 en zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 15 juni 2021. 
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5. EEN VOORUITBLIK OP 2022 EN VERDER: STIJGENDE KOSTEN EN ONZEKERE PANDEN 

 

De begroting van 2022 is terug te vinden in bijlage. 

 

Het begrote resultaat bedraagt - €28.400.  

 

De inkomsten blijven min of meer stabiel tov 2021. Enerzijds valt de corona-ondersteuning weg, maar anderzijds verwachten we 

een stijging van de huurinkomsten nav enkele nieuwe ingebruiknames (Vynckier en nog te zoeken nieuw gebouw).  

 

We verwachten echter fors méér uitgaven in 2022. De kosten van uitbating gebouwen gaat stevig omhoog door de stijgende 

energieprijzen, en onder invloed van de nieuwe ingebruiknames, die nauwelijks rendabel of in sommige gevallen zelfs verlieslatend 

zijn. We voorzien ook opnieuw een bedrag voor onderhoud en optimalisatie van de panden in beheer en investeringen voor het 

gebruiksklaar maken van nieuwe panden, alsook een inleg in het project op de Arsenaalsite (€20.000 gespreid over 4 jaar). 

 

De personeelskosten zullen eveneens fors stijgen omwille van de vele indexeringen wegens de inflatie. 

 

Een aantal kosten die wegvielen in 2021 zullen opnieuw opduiken in 2022, voor activiteiten zoals workshops, prospectie, UFO en 

NUCLEO puur NUCLEO. De kosten voor BLANCO stijgen weer naar het standaardpeil, terwijl de kosten van SUPPORT grosso 

modo constant blijven tov 2021. Bijkomend is er budget voor Open Ateliers (Atelier in Beeld) voorzien, wat we in 2021 grotendeels 

gerecupereerd hebben met een activiteitenpremie. 

 

Voor de realisatie van het project in de Achterstraat zullen we een bankfinanciering aanvragen. In het verleden zijn hiervoor zeer 

gedetailleerde, maar nog hypothetische begrotingen opgemaakt. Wanneer de invulling en het ontwerp van het project vorm krijgen 

gaan we hiermee verder aan de slag in een aparte begroting. 

 

Voor de langere termijn stippen we hier nogmaals de belangrijkste trends op vlak van patrimonium aan: 

- sterke afhankelijkheid van huurinkomsten 

- sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele, maar volatiele panden 

- aflopende termijnen van Lindenlei, Veeartsenij en Convent Huyshove 

- potentieel verlies van 67% van de huidige ateliers 

- afnemend vastgoedaanbod vanuit Stad Gent en sogent 

- steeds minder leegstand in Gent 

- vermarkting van de leegstandsmarkt 

- huidige beleidskeuzes voor tijdelijke leegstandsinvulling 

- steeds kortere termijnen voor beschikbare panden, die vaak een beperkte schaal hebben 

- duurdere panden 

 

De financiële problematiek kan als volgt samengevat worden: 

- huurinkomsten drogen op: potentieel verlies van 92% van de eigen inkomsten, ofwel €90.000 

- stijgende energieprijzen: potentiële jaarlijkse meerkost van €160.000 

- stijgende lonen wegens inflatie: op een personeelskost van €221.000 per jaar lopen 4 indexeringen (zoals voorzien in 

2022) als snel op tot een meerkost van €18.000 

 

Naar duurzaamheid toe is het noodzakelijk om ons langere termijn financieel beleid in 2022 te heroriënteren waarbij er aan 

volgende mogelijkheden worden gedacht: 

- meer tijdelijke leegstandsinvulling en huur voor de lange termijn om meer stabiliteit te verwerven 

- eigen vastgoed te verwerven (project ateliers in het Azaleapark) 

- bekijken hoe we kosten en inkomsten beter in overeenstemming brengen (besparen, huur verhogen?) 

- extra EGW investeringen en individuele doorberekening EGW kosten  
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