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verantwoordelijkheid op te nemen én erover te
communiceren, getuige het groeiende belang
van corporate social responsibility-communicatie.
De stakeholders, met name media, consumen-
ten en civil society, vragen van ondernemingen
verantwoording op alle maatschappelijke 
terreinen. Steun aan kunst en cultuur moet
uitdrukking geven aan die maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Als een manier om
macht van bedrijven te legitimeren én te 
affirmeren, vindt bedrijfssponsoring van de 
kunsten aldus zijn wortels in de traditie van
het mecenaat en de filantropie. (Meenaghan
1999, 328) 

Hoewel de meeste onderzoekers bedrijfsme-
cenaat, -filantropie en -sponsoring onderschei-
den als verschillende fenomenen en praktijken
(bijvoorbeeld Quester 2001), is een heldere 
analytische distinctie tussen deze vormen van
particulier kunstinitiatief moeilijk te maken.
(Moir 2004, 150) 

‘All art is quite useless’, oreert Oscar Wilde in The
Picture of Dorian Gray. Vanuit een strikt econo-
misch standpunt zijn de kunsten inderdaad
nutteloos. Nochtans hebben sinds de dagen van
Gaius Cilnius Maecenas in het keizerlijke
Rome, adel, clerus en burgerij zich intensief
ingelaten met kunstzorg. Die hebben ze altijd
voorgesteld als een dienst aan het algemeen
belang, namelijk de spreiding van het schone of
volksverheffing. Particuliere kunstzorg dient
echter in werkelijkheid op de eerste plaats par-
ticuliere belangen en is altijd instrumenteel
geweest: ze biedt status en distinctie, noodza-
kelijk om macht te verwerven, te consolideren
of uit te breiden. Tegelijk is er geen betere
manier om rijkdom te tonen dan dit fortuin 
te spenderen aan wat als nutteloos wordt
beschouwd. (Segers 1998)

Macht is vandaag gesitueerd binnen indus-
triële en financiële groepen. Deze groepen
staan meer dan ooit onder druk om hun sociale

Wie heeft de macht
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Katia Segers   Zoals in heel continentaal Europa 
is ook in Vlaanderen cultuurbeleid sinds 1945
grotendeels gebaseerd op overheidssubsidies.
Welke rol spelen bedrijfssponsoring en 
mecenaat in de wereld van muziek en podium-
kunsten?
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ten tweede dat overheidssteun noodzakelijk en
wenselijk is. Deze historische en mentale con-
text verklaart waarom Vlaamse kunstorganisa-
ties vandaag 60 tot 90 procent van hun totale
inkomsten halen uit overheidssubsidies. 

Volgens het Kunstendecreet van 2 april 2004,
dat het wetgevende kader biedt voor het
Vlaamse kunstenbeleid, moeten kunstorgani-
saties tussen 5 en 12 procent eigen inkomsten
genereren uit uitkoopsommen, ticketverkoop

én sponsoring. (Ministerie van de Vlaamse
gemeenschap 2004) Deze verhouding tussen 
subsidies en eigen inkomsten is quasi omge-
keerd evenredig aan die van Amerikaanse non-
profitkunstorganisaties, voor wie overheids-
geld slechts 5 tot 9 procent van de totale 
inkomsten vertegenwoordigt. (Cohen 2002, 177) 

Toen in de jaren zeventig het continentaal
Europese welvaartsmodel onder druk kwam te
staan, het neoliberalisme de politiek ging
beheersen en het postmoderne cultuurrelativis-
me een stem kreeg in het publieke debat, wer-
den de noodzaak, efficiëntie en zelfs legitimiteit
van overheidssteun aan de kunsten ter dis-
cussie gesteld. Neoliberale academici als de
Vlaamse economist Paul De Grauwe (1990) 
verkondigden het deficit van het kunstbeleid
omdat de democratisering van de kunsten 
achterwege bleef. (Blokland 1995) 

Vanaf 1980 kwam het Vlaamse cultuurbeleid
(tot dan het werk geweest van christendemo-

In continentaal Europa is
particuliere kunstzorg boven-
dien altijd hand in hand gegaan
met publiek initiatief. Vóór 
de opkomst van de natiestaat
rond 1830 vielen met het mece-
naat van de absolutistische
vorsten publiek en privaat ini-
tiatief zelfs samen. Slechts
tijdens een korte periode in de
geschiedenis, tussen 1945 en
1975, werd particulier kunst-
initiatief naar de achtergrond
verdrongen. Toen de continen-
taal Europese overheden na de
Tweede Wereldoorlog startten
met de uitbouw van een cul-
tuurbeleid in het kader van de
welvaartsstaat, werd cultuur
niet alleen een belangrijke
pijler van het welzijnsbeleid,
maar claimden overheden
kunst en cultuur als hun
exclusieve beleidsterrein. Zo-
als in de rest van continentaal
Europa, is ook in Vlaanderen
het cultuurbeleid sindsdien
voornamelijk gebaseerd op
het systeem van subsidiëring. 

Historische context
Terwijl het cultuurbeleid van
de Vlaamse overheid zelf vaak
nogal scherp bekritiseerd
wordt vanuit verschillende
hoeken, staat het eigenlijke
principe van overheidssteun
aan de kunsten buiten kijf.
Aan de basis van dit principe
domineren twee premissen het
culturele veld: ten eerste de
overtuiging dat ware kunst op
de markt niet overleeft, en 
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de privésector. Met name bedrijfssponsoring
werd gepromoot als een nieuwe en alternatieve
vorm van kunstzorg, aangezien de traditie 
van mecenaat van bedrijven en particulieren 
– sterk verspreid in Angelsaksische landen – zo
goed als afwezig was in continentaal Europa.
(O’Hagan 2000)

In jaren tachtig kende bedrijfssponsoring
een boom in de meeste westerse landen. (Segers
1992; 1998; Quester 2001) In Vlaanderen ontdekte

men de praktijk van bedrijfssponsoring als
nieuw beleids- en communicatie-instrument
aan het einde van de jaren tachtig. Nadat de
sportsponsoringmarkt tot volle bloei was geko-
men, scheen sponsoring van cultuur voor vele
bedrijven een sterk en tegelijk goedkoop alter-
natief. Voor de cultuursector leek sponsoring
een wondermiddel. Het bood een antwoord op
het heersende klimaat van neoliberalisme en
economische recessie, waarbinnen account-
ability nu ook van gesubsidieerde cultuur-
organisaties werd verwacht. In dit optimistisch
discours werd vaak verwezen naar een – onbe-
staande – Amerikaanse situatie: sponsoring
zou een belangrijk aandeel vertegenwoordigen
van Amerikaanse kunstorganisaties. (Dewael
1991; Rigaud 1990) Tot ongeveer de helft van de
jaren 1990 was kunstsponsoring inderdaad een
bloeiende praktijk. Vandaag ondervinden de
kunsten een groeiende competitie op de spon-
soringmarkt, vooral van de kant van sociale 

cratische ministers) in neo-
liberale handen, met Karel
Poma en Patrick Dewael als
ministers van Cultuur tussen
1982 en 1991. Hun beleid was
gebaseerd op een verbreding
van het cultuurconcept en op
een grotere aandacht voor de
kunsten van het sociaal-cul-
tureel werk. Vooral Dewael
(minister tussen 1986 en 1991),
die het Franse cultuurbeleid
van Jack Lang tot model nam,
introduceerde de principes
van accountability, cultureel
ondernemerschap en diversi-
ficatie van inkomsten. In het
bijzonder maakte hij werk van
de promotie van sponsoring
als alternatieve financiering
van de kunsten om de eigen
inkomsten van cultuurorgani-
saties te maximaliseren.
(Segers 1998) 

Op dat moment deed zich
een opmerkelijke historische
parallel voor. De eerste stap-
pen in de ontwikkeling van
een cultuurbeleid werden aan
het begin van de twintigste
eeuw gezet onder impuls van
particulieren. Zij gaven in deze
periode de door hen opgerichte
orkesten en musea door aan de
overheid, omdat ze niet langer
economisch rendabel waren.
(Bevers 1993, Smithuijsen 1990)
Deze privé-initiatieven werden
de pijlers van het naoorlogse
cultuurbeleid. In de jaren
tachtig gaf de overheid haar
culturele verantwoordelijk-
heid gedeeltelijk terug aan 

Bedrijfssponsoring werd gepromoot 
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onaal. Stichtingen, giften van privépersonen
én bedrijven en legaten hebben slechts een
minimale betekenis in Vlaanderen. Een instru-
ment als tax-shelter (ontwikkeld om de film-
productie te stimuleren) blijkt enkele jaren na
de start succesvol te zijn en bezit aldus veel
potentieel. Momenteel is de culturele sector in
Vlaanderen vragende partij om dit systeem uit
te breiden naar andere sectoren. In totaliteit 
is het aandeel van particuliere ondersteuning
voor cultuur in Vlaanderen dan ook ver beneden
de Amerikaanse situatie, waar 25 procent van
de totale inkomsten van non-profitorganisaties
(zelfs 29,5 tot 35 procent voor de podiumkunsten)
komt uit de globale privésector (individuen,
stichtingen en bedrijven). (Cohen 2002, 177-80;
Wyszomirski 2002) 

De vaststelling dat sponsoring voor gesubsi-
dieerde cultuurorganisaties – althans op finan-
cieel vlak – slechts een additioneel karakter
bezit, is niet nieuw. Reeds een decennium gele-
den was dit het geval. (Segers 1992; 1998) Het
wondermiddel sponsoring bleek in de loop van
de jaren 1990 immers niet de hooggespannen
verwachtingen van cultuurorganisaties, bedrij-
ven en overheid te kunnen inlossen. Anno 2008
kan het dit blijkbaar nog steeds niet. De spon-
soringmarkt in Vlaanderen heeft immers sinds
1994 geen significante transformaties onder-
gaan. Dit neemt niet weg dat er een aantal
belangwekkende tendensen aangeduid kan
worden. 

Herontdekking mecenaat
Op de eerste plaats evolueert de politiek van
ondernemingen die zich actief profileren op 
de sponsoringmarkt in de richting van een
tweesporenbeleid. Enerzijds ontwikkelen voor-
al grote multinationals en bedrijven in de
financiële en industriële sectoren een actieve 
mecenaatpolitiek. Mecenaat is een instrument
waarmee de bedrijfswereld sinds pakweg de
jaren zeventig zijn corporate social responsibility

en ecologische projecten. Tegelijk komen de
kunsten in concurrentie te staan met een
groeiende markt van lokale cultuurindustriële
bedrijven binnen de muziek en podiumkunsten.
(Lievens 2003) 

Symboolwaarde 
Cultuursponsoring is in Vlaanderen een cou-
rante praktijk met vooral een grote symbool-
waarde. De omvang van de sponsoringpraktijk
is in budgettaire termen immers relatief
beperkt. Deze situatie is analoog in de ons
omringende landen zoals Frankrijk (Morel
2005), Nederland (Hitters 1996; Meijer 2006) en
Duitsland (Hausmann 2006). Vooral voor de
gesubsidieerde cultuurorganisaties is sponso-
ring met een aandeel variërend van 2 tot 11 
procent binnen de totale inkomstenmix hoofd-
zakelijk een additionele inkomstenbron.1 Het
relatief beperkte procentuele aandeel van
sponsoring belet niet dat de sponsorinkomsten
voor sommige – vooral de allergrootste – orga-
nisaties (bijvoorbeeld operahuizen) in absolute
termen vitale bedragen kunnen vertegenwoor-
digen. Bovendien is het financiële belang van
sponsoring voor commerciële cultuurorganisa-
ties als de Music Hall Group en Live Nation wel
substantieel. De sponsoringinkomsten lopen
hier op tot soms 30 procent en maken dan ook
vaak het verschil uit tussen winst of verlies.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt
aangenomen, ligt het aandeel van bedrijfs-
sponsoring binnen de inkomstenmix van 
cultuurorganisaties in Vlaanderen hoger dan in
de Verenigde Staten. Amerikaanse non-profit-
cultuurorganisaties halen gemiddeld slechts
1,2 procent van hun totale inkomsten uit
bedrijfssponsoring. (Cohen 2002) Bedrijfsspon-
soring is in Vlaanderen echter dan weer na-
genoeg de enige vorm van private steun. Terwijl
in buurlanden als Frankrijk en Duitsland de
praktijk van particulier mecenaat groeit, is
deze traditie in Vlaanderen nog slechts embry-
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communicatie- en zelfs salesbeleid. Return on
investment is steeds meer van toepassing op het
(cultuur)sponsoringbeleid en vormt de centrale
beleidslijn en criterium. De in sponsoring 
geïnvesteerde middelen moeten een rendement
en meerwaarde opleveren voor het bedrijf, uit-
gedrukt in een verhoogd omzetcijfer, een ver-
hoogde naam- en/of merkbekendheid, een juis-
tere positionering binnen het doelpubliek, et
cetera. Naar analogie met sportsponsoring is
dus ook cultuursponsoring een sterk verzake-
lijkte en rendementsgerichte bedrijfspraktijk
geworden, in Vlaanderen zoals in de rest van de
westerse wereld. (Cornwell 2005; O’Hagan 2000) 

Stagnerende budgetten
Tussen 1993 en 2003 zijn de beschikbare spon-
soringbudgetten blijven dalen, verklaard door
de economische neergang (waaronder de dot-
comcrisis) en de verschillende fusies van
belangrijke (cultuur)sponsorende bedrijven in
de bank- en verzekeringswereld. Sinds 2003 
hebben de wereldwijde sponsoringbudgetten
zich gestabiliseerd en ze lijken de laatste jaren
opnieuw licht te stijgen. Er is echter een ver-
schuiving van aandacht merkbaar. Sportspon-
soring blijft voor de bedrijfswereld duidelijk
het belangrijkste sponsoringdomein. Waar aan
het begin van de jaren 1990 cultuursponsoring
nog een tweede plaats bekleedde, heeft deze
vorm van sponsoring zijn positie verloren aan
de sociaal-maatschappelijke projecten. 

Niet alleen zijn de sponsoringbudgetten
wereldwijd gedaald, bovendien hebben de spon-
soringprestaties andere vormen aangenomen.
Bedrijven trachten het aandeel cashsponsoring
te beperken door het te reserveren voor een
aantal selectief uitgezochte grootschalige pro-
jecten. Ze opteren voor naturasponsoring in de
lijn van hun activiteiten. Zo nemen bank- en
verzekeringsmaatschappijen de verzekeringen
van de cultuurorganisaties voor hun rekening
en bieden bedrijven uit de fast moving consumer

betuigt. (Kirchberg 2004, 263; Daellenbach 2006).
Als uiting van good citizenship stond return, 
bijvoorbeeld in de vorm van visibiliteit, minder
of helemaal niet centraal. 

Vandaag wordt ook bedrijfsmecenaat steeds
meer een corporate marketing- en communi-
catie-instrument. (Moir 2004; Bennett 1998)
Hoewel het verkeerd zou zijn om bedrijfsfilan-
tropie als een nieuw fenomeen te beschouwen
(de betekenis van het kunstinitiatief van
industriëlen als Lieven Gevaert in Vlaanderen
en Henri Leboeuf in Brussel kan niet onderschat
worden), is een bedrijfsgeoriënteerd mecenaat
vrij nieuw voor Vlaamse ondernemingen. Voor
de uitbouw van hun business of philanthropy
richten bedrijven vandaag een afzonderlijke
structuur op in de vorm van een stichting of
vzw. De werking van bedrijfsstichtingen focust
zich, zoals in de andere landen (Marinetto 1999,
14) vooral op sociaal-maatschappelijke, ecolo-
gische, medische of educatief georiënteerde
projecten. In België is het aantal bedrijfs-
stichtingen of vzw’s nog beperkt, maar hun
aantal neemt gestaag toe. Voorbeelden zijn de
CERA Foundation, Fortis Foundation en 
C&A Stichting. 

De Koning Boudewijnstichting neemt het
voortouw in de ontwikkeling van een traditie
door de creatie van particuliere stichtingen (op
basis van legaten) te promoten. In welke mate
cultuurorganisaties hiervan kunnen genieten,
is echter nog maar de vraag, aangezien deze
stichtingen steeds minder opteren voor cultu-
rele projecten. Het valt niet te verwachten dat
deze tendens snel zal keren: ook in de VS daalt
immers het aandeel van private donaties aan 
de kunsten. (Maya Cherbo 2006; Kressner Cobb
2002, 128) 

Duidelijk onderscheiden van de mecenaat-
politiek, voeren bedrijven anderzijds steeds
manifester een cultuursponsoringpolitiek die
samen met sport- en mediasponsoring sterk
geïntegreerd wordt binnen het marketing-,
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salesdoelstellingen, en anderzijds een pr- en
hospitality-benadering gericht op visibiliteit 
en imago. Cultuurorganisaties worden ver-
plicht om in deze marketing- en returngerichte
logica mee te denken. Een professionalisering
van de cultuurorganisaties, waarbij men 
de bedrijfstaal beheerst, is een absolute must
geworden. Bedrijven verwachten van hun 
culturele partners niet alleen creatieve, maar
ook zakelijke inspanningen. 

Het fenomeen van la danseuse du président is
naar de achtergrond verschoven, doch niet
geheel verdwenen. Het lijkt erop dat sponsoring
niet zonder de invloed van persoonlijke voor-
keuren en formele en informele contacten van
de decision makers binnen de bedrijfswereld
mogelijk is. Deze betrokkenheid dient daarbij
niet per se negatief te worden ingeschat. Per-
soonlijke betrokkenheid is vaak de aanleiding
voor bedrijven om te starten met sponsoring.
Zo tonen ook bevindingen vanuit de netwerk-
theorie (zoals Kirchbergs analyse van het
mecenaat van P.S. du Pont, chairman van
General Motors), dat peer group-invloed uitge-
oefend door executives en bestuursleden een
belangrijke rol speelt binnen het management.
(Kirchberg 2004, 270; Meijer 2006; Basil 2006) 

Zo blijkt een professionele aanpak geen
garantie te zijn voor een efficiënt sponsoring-
beleid. Het persoonlijke netwerk van de 
sponsoringmanager en van de directeur zijn
minstens even doorslaggevend voor het succes
van sponsorwerving.

Globalisering 
De toenemende internationalisering en globa-
lisering van het economische leven is een 
vierde tendens, waarvan de invloed op de spon-
soringpraktijk pas de laatste jaren merkbaar
wordt. Deze tendens manifesteert zich op twee
niveaus. Ten eerste wordt het sponsoringbeleid
bij multinationals uitgestippeld vanuit 
een gecentraliseerde visie en basis, vaak op 

goods-sector hun producten
tegen gereduceerd tarief aan.
Vooral naturasponsoring van
mediabedrijven in de vorm van
ruilovereenkomsten voor
advertentieruimte en/of druk-
werk is voor cultuurorganisa-
ties een belangrijke vorm van
sponsoring geworden. Door-
dat de sponsoringbudgetten
schaars zijn, eisen sponsors
voor hun prestaties bovendien
een steeds grotere en duidelijk
af te meten return. De netto-
opbrengsten voor cultuur-
organisaties worden hierdoor,
ondanks eenzelfde of zelfs
gestegen sponsoringbedrag of
-prestatie, vaak kleiner.

Van liefdadigheid naar
rendement

Het tweesporenbeleid van de
allergrootste bedrijven en 
de doorgedreven economische
benadering van het sponso-
ringbeleid hebben geleid tot
een verdere professionalisering
van de sponsoringpraktijk,
zowel op niveau van bedrijven
als van cultuurorganisaties.
Een professioneel sponsoring-
beleid dient te worden opgevat
als een verzakelijkte, rende-
mentsgerichte bedrijfsprak-
tijk die integraal deel uit-
maakt van het marketing-
en/of communicatiebeleid.
Hierbij dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen
enerzijds een puur commer-
cieel, marketinggericht 
sponsoringbeleid gericht op
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lijk af

te meten
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tuur. Meer producties die met meer middelen
zijn aangemaakt, kunnen aan het publiek
getoond worden. Via de ondersteuning van
musea en de hulp bij de bouw of restauratie van
accommodaties en de structurele sponsoring
van culturele en kunstencentra maakt spon-
soring ook de horizontale of fysieke distributie
mogelijk. 

Aan receptiezijde intervenieert de bedrijfs-
wereld via sponsoring zelden of nooit. Via spon-
soring kan aldus niet verwacht worden dat de
kloof tussen zij die deelnemen aan het artistieke
leven en zij die er niet aan deelnemen, wordt
gedicht. Ook inzake de aard en inhoud van cul-
tuurprojecten tonen bedrijven zich selectief. 
Ze getuigen met name van een overwegend
behoudende reflex. Kleinschaligheid, amateur-
kunsten, experimentele kunst, vernieuwing,
politieke en ideologische thema’s vallen meest-
al uit de boot. Vooral grootschalige cultuur-
organisaties, gevestigd in luxueuze accommo-
daties, die garant staan voor een prestigieus,
gevestigd en kwalitatief hoogstaand artistiek
aanbod, genereren de hoogste sponsoringbud-
getten, maar vaak ook net de grootste subsidie-
budgetten en eigen inkomsten.

Het potentieel van bedrijfssponsoring van 
de kunsten is dan ook beperkt en zal steeds
beperkt blijven. Niettemin vervult het particu-
liere initiatief een complementaire functie
binnen het cultuurbeleid en het is een belang-
rijke voorwaarde voor een bloeiend cultureel
leven. Daarom moeten de mogelijkheden tot
uitbouw van particuliere investeringen in 
cultuur, voorbij sponsoring in Vlaanderen in
navolging van Nederland en de andere omrin-
gende landen, verder onderzocht worden. Is het
niet de fiscale aftrekbaarheid van sponsor-
investeringen, dan wel zijn andere (fiscale) 
stimuli zoals de btw-vrijstelling, vormen van
risicokapitaal zoals de tax-shelter, het stimule-
ren van de uitbouw van investeringsfondsen 
en stichtingen, particuliere donaties via belas-

corporate level en ingebed in
de corporate communicatie-
strategie. Dit impliceert dat
lokale filialen slechts beperk-
te autonomie krijgen bij de
ontwikkeling van hun spon-
soringbeleid op het niveau van
budget, te sponsoren sectoren,
takken, projecten en formules.
De lijnen ervan worden immers
uitgezet in de hoofdzetel,
waarbij vaak gezocht wordt
naar transnationale thema’s. 

Ten tweede spreiden Belgi-
sche bedrijven die ook actief
zijn in het buitenland, hun
sponsoringbudgetten over hun
verschillende filialen. Dit
impliceert dat de middelen
voor de Belgische markt 
worden afgeroomd. Door deze
bewegingen komen ook cul-
tuurorganisaties onder druk
om hun activiteiten en doel-
groepen te verruimen buiten
de lokale en zelfs nationale
grenzen. Of de internationa-
lisering van de sponsoring-
praktijk in de toekomst 
negatief dan wel positief dient
ingeschat te worden, is voor-
alsnog onbeslist. 

Cultuurpolitieke 
overdenkingen

Bij dit overzicht van de huidige
tendensen binnen de kunst-
sponsoringmarkt in Vlaande-
ren passen ter conclusie enkele
cultuurpolitieke overden-
kingen. Bedrijfssponsoring
stuurt in de eerste plaats
immers de productie van cul-
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1 Deze cijfers hebben betrekking op de situatie in 2002, 

op basis van Lievens 2003. Recentere gegevens zijn niet
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tingsaftrek, legaten en andere nieuwe vormen,
interessante en wellicht effectieve instrumen-
ten. Deze instrumenten lijken immers meer
mogelijkheden in te houden voor een structurele
ondersteuning vanuit de particuliere sector
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