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Een online Gouden Gids voor beginnende
kunstenaars en ontwerpers
Pas afgestudeerd als kunstenaar of ontwerper en op zoek naar informatie? Deze ‘Gouden
Gids’ bundelt nuttige websites van Belgische en internationale culturele organisaties.
Categorieën zoals crowdfunding, ateliers, vacatures en ondernemerschap wijzen je de weg
naar informatie die nodig is om een professionele ontwerp- of kunstenaarspraktijk op te
starten. De ‘Gouden Gids’ is samengesteld door de afstudeerrichting Juweelontwerp van Sint
Lucas Antwerpen en is één van de uitkomsten van het onderzoeksproject Afterschool. Meer
informatie hierover is terug te vinden op: www.researchandjewellery.be

ALGEMENE INFO OVER KUNST & DESIGN
Cultuur van de Vlaamse overheid > informatie over het beleidsdomein Cultuur
http://www.cjsm.be/cultuur/
Kunstenpunt (voorheen BAM) > onafhankelijk kennisknooppunt voor de kunsten (beeldende
kunst, podiumkunst & muziek) in Vlaanderen
http://www.bamart.be/
Flanders DC > overheidsorganisatie die de Vlaamse creatieve economie wil versterken,
verbinden en promoten > Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute zijn onderdeel ervan
http://www.flandersdc.be/nl
http://designvlaanderen.be/
http://www.ffi.be/nl#

Creative Belgium > to promote, encourage and celebrate creative excellence for brands in
advertising, design and digital communication
http://www.creativebelgium.be/
Flega > ondersteunt de Vlaamse gaming industrie
http://www.flega.be/
Flanders Inshape > service design: ondersteunt de Vlaamse industrie om het designproces
voor innovatie verder te professionaliseren
http://www.flandersinshape.be/nl
Crafts Council Belgium
http://www.wcc-bf.org/
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ONDERNEMERSCHAP
Kunstenloket > zakelijke en juridisch advies bij creatieve activiteiten en vorming
http://www.kunstenloket.be/nl
Agentschap Innoveren & Ondernemen > aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle
ondernemers in Vlaanderen. Stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap.
http://www.vlaio.be/
Ondernemen in Antwerpen
http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf
Antwerp. Powered by Creatives. > ondernemen in Antwerpen, nieuws en advies
http://www.apbc.be/
BarVIZart > netwerk, ondersteuning, werkplaats en artist in residence
http://vizitonline.be/meewerken/barvizart
The Birdhouse > een incubator powered by Aerey. Het programma duurt 6 maanden waarbij
5 startups worden geselecteerd en gecoacht door succesvolle ondernemers
http://thebirdhouse.aerey.be/
SMartBE > administratieve en financiële ondersteuning, zakelijke begeleiding, juridische
bijstand, ...
http://smartbe.be/nl/
Telenet Kickstart > hulp bij het uitwerken van idee tot bedrijf
http://telenetkickstart.be/
Start it @kbc
http://www.startit.be/startups
Westartup > opportunities, network & knowledge
http://www.westartup.eu
VOKA > Starters CreativeXchange
http://www.voka.be/limburg/starterscreativeXchange

Iminds > digitaal onderzoek en ondernemerschap
http://www.iminds.be/nl
STARTUPS.BE > support for Belgian tech entrepreneurship
http://www.startups.be
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JONG TALENT
Buzzkruit > voor pas afgestudeerde ontwerpers (een organisatie van Antwerp. Powered by
Creatives.)
http://buzzkruit.be/
Cultuurplatform > organiseert o.a. ‘Toegepast’, 1 jaar ondersteuning, presentatie en
begeleiding voor pas afgestudeerden
http://design.cultuurplatform.be/activiteiten/toegepast
Arts Thread > the launchpad for new creatives
http://www.artsthread.com/
Creative Network > portfolio website for creative freelancers & agencies
http://www.creative-network.org

ITS - International Talent Support > contest, career opportunities and portfolio
http://www.itsweb.org/jsp/en/index/index.jsp

STUDIO’S
Studio Start > betaalbare werkruimte en ondersteunend werkruimtebeleid in Antwerpen
http://www.studiostart.be/
Nucleo > betaalbare werkruimte in Gent en omgeving
http://www.nucleo.be/
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SUBSIDIES
Stad Antwerpen > cultuursubsidies
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/cultuur-1/cultuursubsidies-1
Stad Antwerpen & Fameus, broedplaats voor amateurkunsten > subsidies (o.a.
talentontwikkeling) voor niet-professionele kunstenaars
http://www.fameus.be/

Koning Boudewijnstichting > vervolmakingsbeurs voor jong getalenteerde ambachtslui in
erfgoedberoepen
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2016/293432
Creatief Europa > Europese subsidies voor de culturele en creatieve sector
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
CultuurInvest > financiële ondersteuning, leningen, coaching en advies voor creatieve
ondernemers
http://www.pmv.eu/nl/diensten/cultuurinvest
Kunsten en Erfgoed > subsidies voor individuen, organisaties & overheid
http://www.kunstenenerfgoed.be/
Subsidiedatabank van Agentschap ondernemen > subsidiemogelijkheden voor ondernemers
vanuit de overheid
http://agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

CROWDFUNDING
Vele kleintjes > hulp bij crowdfunding in de culturele sector
http://www.velekleintjes.be/
Dutch Design Starter > selectie van crowdfunding projecten
http://dutchdesignstarter.com/
Crowdfunding4Culture > rol en impact van crowdfunding op culturele organisaties en
creatieven
https://www.crowdfunding4culture.eu/
Crowdfundingsplatforms
https://www.kickstarter.com/
https://www.voordekunst.nl/
>>> Zie ook: http://www.velekleintjes.be/dossier-crowdfunding/hoe-kies-je-een-platform/
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OPLEIDING, ONDERWIJS EN (BIJ)SCHOLING
KDG > studeren aan KDG met cultuurstatuut
http://www.kdg.be/praktisch/studeren-specifieke-noden/studeren-kunst/cultuur
Start Academie > opleiding met financiering van student-ondernemers
http://www.start-academy.be
The Design Trust > online business school for designers and makers
http://www.thedesigntrust.co.uk/ met extra tips:
http://www.thedesigntrust.co.uk/category/the-design-doctor/
Lynda > (betaalde) verzamelsite met allerlei online-opleidingen, van computerprogramma’s
tot ondernemerschap
http://www.lynda.com
Art and Education > website met geselecteerd nieuws over kunst en onderwijs in brede zin
http://www.artandeducation.net

LEZEN

BAM Arts > tips voor beginnende beeldende en audiovisuele kunstenaars (PDF)
http://www.bamart.be/files/BAM_TIPSBeginnendeBeeldendeKunstenaars.pdf
Kwintessens (artikel) > ondernemen om te kunnen ontwerpen (PDF)
https://issuu.com/kwintessensmagazine/docs/binnenwerk_ondernemen_om_te_kunnen_
‘Talking to Humans’ > boek om je klanten te leren begrijpen (PDF)
http://www.talkingtohumans.com/download
The Branding Workshop > workbook ‘What’s the difference that makes the difference’
http://www.thebrandingworkshop.com/
‘The Core & The Shell’ > ebook by Estela Saez Villanova about the start of her career as a
contemporary art jewellery designer.
Download the free english ebook (iPad iBooks format) version
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PUBLICEREN
http://www.bravenewbooks.nl/
https://www.lulu.com/
https://www.nookpress.com/ebooks
https://tenpages.com/

ONLINE GALERIES
Onder de radar
http://odradar.wordpress.com/
ART-Gallery.be
http://www.art-gallery.be/nl/
Artspace
http://www.artspace.com/
Saatchi Art
http://www.saatchiart.com/

VACATURES

http://www.cultuurnet.be/nl/vacaturebank
https://www.vdab.be/creatief
http://www.kunstenloket.be/nl/advies/buitenlandse-kunstenaars-belgie/arbeidsmarkt
http://www.cultuurjobs.be/
http://www.adjobs.be
(jobs voor juweelontwerpers aangeboden via Antwerp World Diamond Centre)
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BUITENLAND
Cultuur-Ondernemen > ondersteunt zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven in hun
ondernemerschap (Nederland)
http://www.cultuur-ondernemen.nl
Cockpit Arts > business incubator for craftspeople
http://www.cockpitarts.com/
Crafts Council UK - Hothouse > support for talented new makers (kijk bij ‘case studies’)
http://www.craftscouncil.org.uk/what-we-do/hothouse/
Art Smarts London > the careers festival for creative graduates
http://artsmartlondon.co.uk/
Cultural Entreprise Office > supporting creative business throughout Scotland
Flourish, mentoring programme that helps founders of creative micro-businesses develop
resilient futures.
http://www.culturalenterpriseoffice.co.uk/website/
http://www.culturalenterpriseoffice.co.uk/flourish
Student Enterprise and Employability (SEE) (University of Arts London)
http://www.arts.ac.uk/student-jobs-and-careers/
Artquest > shares the resources, networks and opportunities you need to develop your visual
arts or crafts practice
http://www.artquest.org.uk/
Creative & Cultural Skills > for youth employment within Britain’s creative and cultural
industries
http://ccskills.org.uk/
Craft Central
http://craftcentral.org.uk/
Enterprise Nation > advies over opstarten klein bedrijf in UK
https://www.enterprisenation.com/
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