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Samenwerken met woonzorgcentra 
in mijn gemeente?



EIGEN VOORBEELDEN & 
ERVARINGEN

ENERGIEGEVERS
PLUSPUNTEN

ENERGIEVRETERS
KNELPUNTEN

HOE LEG JE CONTACT?

DROMEN OF INSPIRERENDE 
VOORBEELDEN

MET WIE LEG JE CONTACT?

SAMENWERKEN MET WOONZORGCENTRA IN MIJN GEMEENTE
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Livestreaming naar woonzorgcentra 



”Vroeger ging ik regelmatig naar het 
cultuurcentrum, maar nu kan dat fysiek niet 
meer. De techniek staat niet stil. Zo kunnen 
we er terug bij zijn!”





“Dit mag meer gebeuren. Wij 
willen elk jaar deelnemen.”
MFC Sint-Lodewijk Wetteren



Cultuurhuizen en -(vrijetijds)diensten willen cultuur 
brengen “voor iedereen”. 

Bewoners van woonzorgcentra zijn niet meer mobiel om 
naar het cultuurhuis te komen, of vinden het 
aangenamer/veiliger/makkelijker om cultuur in hun eigen 
omgeving te beleven. 

Cultuurspelers willen ook deze doelgroep (terug) deel 
laten uitmaken van haar publiek. 

“Publiek bereiken dat anders niet kan komen, 
of misschien niet of nauwelijks in contact 

komt met cultuur.”

“Jouw doelpubliek verruimen dat anders niet 
of moeilijk aan je cultuuraanbod deelneemt.”

Voor wie?



● sterke voorstelling uit regulier cultuuraanbod
hoge kwaliteit in vergelijking met klassiek animatie-aanbod 

● vergelijkbare concert- of theaterbeleving als in de zaal door 
kwalitatieve beeld- en geluidscaptatie (min. 3 
camerastandpunten én live-regie door professionele 
streamingservice) 

● gebruik live-ervaring en inzet op interactie tussen zaal en 
livestreampubliek

● totaal-beleving, theaterbeleving echt tot in het zorgcentrum 
brengen, door die interactie en extra inzet op sfeer en 
beleving

● versterking doelgroepbeleid → waardevolle 
partnerschappen met woonzorgcentra, lokale 
dienstencentra, ziekenhuizen, voorzieningen voor mensen 
met een beperking, etc. Versterkt je maatschappelijk en 
innovatief imago

Waarom livestreamen?



Meerwaarde & aanbod 22-23

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/meerwaarde-livestreaming


    Cultuurconnect Lanceercentrum Satellietcentrum

Rolverdeling

ontzorgen in het aanbieden van een professioneel 
gelivestreamde voorstelling:

- coördinatie
- contract streaming partner
- begeleiding d.m.v. 5 infomails, templates, tips en tricks 



Cultuurconnect Lanceercentrum Satellietcentrum

Rolverdeling

organiseert de voorstelling voor 
zaalpubliek & via livestream, en is
betrokken bij de voorbereiding

1x per jaar een oproep 
naar lanceercentra

4 livestreams per seizoen



Cultuurconnect Lanceercentrum Satellietcentrum

Rolverdeling

faciliteert de vertoning en beleving van 
enkel de livestream in de zorgcentra: 
technisch, communicatief, sfeer

€ 495

16 deelnemende 
cultuurpartners



leerplatform.cultuurconnect.be/livestreaming 

Profiteer van een lage workload 
door de ondersteuning van 
Cultuurconnect op vlak van 
(technische) expertise,
communicatie en beleving.

“Zo veel werk is het 
nu ook weer niet”

“Mooi en maatschappelijk zinvol 
aanbod met meerwaarde en 

beperkte impact op workload en 
budget, dat extra kans biedt om 
lokaal partnerships aan te gaan 

rond gemeenschappelijke doelen 
en doelgroepen”

https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/technische-vereisten/lessons/welke-tools-heb-je-nodig-om-te-livestreamen/topic/nodige-apparatuur/
https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/technische-vereisten/lessons/welke-tools-heb-je-nodig-om-te-livestreamen/topic/nodige-apparatuur/


Jouw inspanning als satellietcentrum kies je zelf en in overleg met de woonzorgcentra

Train-the-trainer Maximale ondersteuning Samenwerking

De cultuurpartner leidt het 
zorgcentrum op zodat 
personeel van het 
zorgcentrum de livestream 
zelf kan vertonen. Tips en 
tricks op het leerplatform.

De cultuurpartner en 
zorgcentrum bepalen samen 
de taakverdeling: technisch, 
communicatie, sfeer & 
beleving

Technisch materiaal voorzien 
Technicus van de 
cultuurpartner aanwezig
Materiaal, vrijwilligers en 
medewerkers voor beleving & 
sfeer 



Doe mee!

Doe mee aan 1 of meer livestreams

Als satellietcentrum

● Vraag de (woon)zorgcentra in jouw gemeente of ze 
interesse hebben in het livestream aanbod:

○ past de datum?
○ wat is er nodig?- zie leerplatform

■ vaste internetverbinding (geen WiFi)
■ projectie of tv-scherm(en)
■ geluidsversterking
■ optioneel: verduistering

○ welke ondersteuning mogen ze van jou verwachten?

● De cultuurpartner tekent in als satellietcentrum voor één of 
meerdere voorstellingen uit het seizoensaanbod



Livestreamaanbod 22-23



Livestreamaanbod 22-23



Tarieven

● €495 (= basistarief) per livestream: vast bedrag 
waarmee je meerdere zorgcentra kan laten deelnemen

of

€450 per livestream als je maar 1 zorgcentrum kan 
bedienen (voor “kleinere” cultuurpartners)

● zelf financieren of splitcost met (woon)zorgcentra

 

● Voordeelformules

Abo-formule €435 per livestream
●voor cultuurpartners die 3 of meer livestreams afnemen per seizoen
●je tekent in voor min. 3 livestreams tegen donderdag 27 oktober 2022

Regio-formule €435 per livestream per cultuurpartner
●meer dan de helft van de gemeenten binnen jouw erkend intergemeentelijk 

samenwerkingsverband (IGS) neemt deel aan dezelfde livestream
●intekenen per livestream kan tot 8 weken voor de voorstelling



Doe mee!

● Aanbod, intekenformulier en deadlines: 
https://www.cultuurconnect.be/
livestreaming
intekenen tot 8 weken voor elke livestream

● Creëer meerwaarde x10: 10 argumenten om jezelf, 
je bestuur en zorgvoorzieningen te overtuigen om 
mee te doen!
https://www.cultuurconnect.be/diensten/
livestreaming

● Blijf op de hoogte! Abonneer je op de Nieuwsbrief 
Livestreaming: http://eepurl.com/dx9WHX
Aanbod 2023-2024 bekend tegen eind april ‘23.

● Interesse als lanceercentrum 23-24? Leuke matinee 
of schoolvoorstelling in jullie aanbod?

 

https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming
http://eepurl.com/dx9WHX


Vragen en feedback



Praktijkvoorbeeld Tapijtsgeest 



leen.dewinter@cultuurconnect.be
www.cultuurconnect.be

volg ons

mailto:servicedesk@cultuurconnect.be
https://www.linkedin.com/company/cultuurconnect/

