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Inleiding
In 2021 viert Lasso haar 15-jarig bestaan.
Een derde strategisch plan dient zich aan.
Als tweedelijnsorganisatie zetten we de komende jaren verder in
op de wisselwerking tussen experimentele projecten en duurzame
sectoroverschrijdende netwerking. We zorgen voor ontmoeting, uitwisseling
en samenwerking. We investeren in kennis- en expertisedeling en in
persoonlijke begeleiding.
Op die manier inspireert en versterkt Lasso organisaties m.b.t. participatie
aan kunst en cultuur. En dit over de grenzen van sectoren, gemeenschappen
en het Brussels Gewest heen.

2022

Zo stimuleert Lasso innovatie en waar nodig ook transitie en zorgen
we er mee voor dat kunst en cultuur van en voor iedereen is.
Anja Van Roy, Algemeen coördinator Lasso vzw
Namens het hele Lasso-team
03/2021
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Missie & visie
Lasso is het Brussels platform voor
cultuurparticipatie. We willen dat
kunst en cultuur van en voor iedereen
is. Daarom inspireren en versterken
we organisaties, door krachten te
bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. We doen dit vanuit
de Brusselse grootstedelijke context.

Als platform voor cultuurparticipatie
heeft Lasso een brede visie op
cultuur en participatie. Deze begrippen hebben betekenissen en
verwachtingen die voor iedereen
anders zijn. Daarom bemiddelt Lasso
en dit vanuit de concrete praktijk.
We willen dat kunst en cultuur van
en voor iedereen is. Daarom werken
we rond een inclusief cultureel aanbod
waaraan iedereen gelijkwaardig kan
participeren. We willen drempels en
vooroordelen wegwerken en ervoor
zorgen dat het cultureel aanbod
samen beleefd of vorm gegeven
wordt.
We inspireren en versterken organisaties via netwerking, samenwerking
en expertisedeling en streven naar
duurzame verbintenissen.
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We bundelen de krachten over sectoren
en gemeenschappen heen en betrekken organisaties en instellingen uit de
kunsten- en erfgoedsector, sociaalcultureel werk, jeugdwerk, onderwijsen welzijnssector. Binnen deze sectoren
wil Lasso zoveel mogelijk professionals
en vrijwilligers ondersteunen die voor
kinderen, jongeren of volwassenen een
sleutelfiguur of gids zijn met betrekking
tot participatie aan kunst en cultuur.
We doen dit vanuit de Brusselse
grootstedelijke context die divers,
meertalig en internationaal is, met
grote verschillen tussen arm en rijk.
We spelen in op deze uitdagingen en
kansen en zoeken het experiment op.
We delen onze expertise en die van
onze partners en stimuleren zo
innovatie en waar nodig ook transitie.

“De combinatie van netwerking op bredere schaal
in Brussel, over de gemeenschapsgrenzen heen
en verdiepende trajecten en samenwerkingen die
meer lokaal ingebed zijn, vind ik een enorme troef
van Lasso.”
- een jeugdwerker

Zelfevaluatie
In aanloop van dit nieuwe strategisch plan werd er een stakeholdersbevraging
(online in 03/2020) georganiseerd. Er waren ook diverse interne evaluaties en
brainstormsessies (2019-2020) en er werden cijfergegevens m.b.t. de werking
van Lasso de afgelopen jaren verzameld. De belangrijkste conclusies hiervan
zijn de volgende:

1

De afgelopen vijf jaar (2014-2019)
bereikte Lasso per jaar gemiddeld 288 individuele organisaties uit
diverse sectoren. De kunstensector,
socio-cultureel veld en onderwijs
zijn elk goed voor ca. 20% hiervan.
De welzijnssector, jeugdwerk en
erfgoedsector telkens ca. 10%.
Het bereik in de onderwijssector is
in vijf jaar verdubbeld.
Voor welzijn, kunstensector en
jeugdwerk bleef dit stabiel terwijl
het in de socio-culturele sector en
erfgoedsector daalde. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken en
het opstarten van nieuwe netwerken
is tijds- en kennisintensief en komt
onder druk te staan door snelle
maatschappelijke veranderingen
en crisissen.
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Zelfevaluatie
2

Lasso bekleedt een unieke positie in het werkveld
door bruggen te bouwen over de grenzen van sectoren,
gemeenschappen en het Brussels Gewest heen met als
doel om via uitwisseling en samenwerking de cultuurparticipatie in Brussel en omgeving te stimuleren. Deze
unieke positie kan uitdrukkelijker ingezet worden.

stakeholders vinden de netwerk- en informatierol
4 De
van Lasso belangrijk: het zichtbaar maken verschil-

3

5

De rijkdom van het Brusselse culturele landschap, de
diversiteit van de Brusselse bevolking, de uiteenlopende
visies op cultuur en op participatie, de snelle digitale
veranderingen,... zorgen voor een toenemende complexiteit.
Er gebeurt veel en er verandert veel. Het feit dat Lasso de
aanwezige kennis en expertise en de flexibiliteit van het
Brusselse werkveld in de kijker zet is een meerwaarde
evenals de één-op-één contacten en het advies op maat.

lende perspectieven en spelers, het formeel en informeel
samenbrengen van mensen en het beschikbaar stellen
van achtergrondinformatie via o.a. netwerkevents, de
website en nieuwsbrieven.

Lasso detecteert noden en weet die te vertalen naar
concrete acties en projecten. De sterkte van Lasso hierbij
is het werken op maat, het ‘out of the box’ denken en
het aanreiken van alternatieven of nieuwe inzichten m.b.t.
mogelijke partners of methodieken. Er moet verduidelijkt
worden welke impact dit heeft: hoe de resultaten hiervan
duurzaam ingebed worden in de werking van de betrokken
organisaties en in het Brusselse werkveld.

6

De wisselwerking en het evenwicht tussen de projectwerking, netwerking, expertisedeling en kennisopbouw
moet blijvend bewaakt worden.
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5 beleidsuitdagingen
De beleidsuitdagingen werden bepaald aan de hand van een uitgebreid bronnenonderzoek. Dit bronnenonderzoek bestond uit een stakeholdersbevraging (online
in 03/2020), diverse interne evaluaties en brainstorms (2019-2020), cijfergegevens
m.b.t. de werking van Lasso de afgelopen jaren en literatuurstudie.
Aan de hand van deze bronnen werden tientallen relevante ideeën, conclusies
en vaststellingen gedaan en gebundeld in een SWO-ART. Vervolgens werden
deze geclusterd om zo te komen tot een aantal (beleids)uitdagingen, relevant
voor Lasso.

1

De grootstedelijke samenleving
wordt steeds meer divers met
toenemende sociaaleconomische
verschillen tussen bevolkingsgroepen.
De meertalige Brusselse context is
complex en de digitalisering zorgt
bovendien voor snelle maatschappelijke veranderingen. Heel wat groepen
dreigen uit de boot te vallen. Ook wat
cultuurparticipatie betreft vraagt dit
om meer bemiddeling, samenwerking
en maatwerk. Het is een uitdaging
voor organisaties en instellingen uit
diverse sectoren en gemeenschappen
om hierrond te experimenteren en te
innoveren.
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2

In diverse sectoren en gemeenschappen zijn er experimentele
projecten m.b.t. cultuurparticipatie
in de Brusselse, grootstedelijke,
meertalige en diverse context.
De kennis en expertise uit deze
projecten is echter weinig zichtbaar
en de laboratoriumrol van het
werkveld wordt onvoldoende erkend,
zowel binnen Brussel als erbuiten. Er
is nood aan ondersteuning om deze
kennis en expertise te verzamelen, te
documenteren, zichtbaar te maken
en ervoor te zorgen dat die ook naar
waarde geschat wordt en zo mee
bijdraagt tot innovatie.

5 beleidsuitdagingen
3

Het bevorderen van cultuurparticipatie is aanwezig in tal van
sectoren en maakt deel uit van het
beleid van diverse overheden. Het is
een complexe uitdaging waarbij tal
van factoren zowel op individueel,
sociaal als op maatschappelijk vlak
meespelen. Een meervoudige blik is
nodig om hier zinvolle antwoorden
op te formuleren. Het contact, de
uitwisseling en samenwerking tussen
organisaties en instellingen, zowel
binnen de eigen sector als over de
verschillende sectoren en gemeenschappen heen, is echter beperkt.
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wat organisaties en instel4 Heel
lingen nemen deel of geven mee

vorm aan het rijke culturele en artistieke leven in Brussel en omgeving.
Er zijn tal van spelers uit diverse
sectoren en gemeenschappen
cultureel of artistiek actief. Bovendien
zorgt de grote diversiteit van de
bevolking voor complexe uitdagingen
als het gaat over cultuur en participatie. Werken rond cultuurparticipatie
in een grootstedelijke, diverse en
meertalige context is niet vanzelfsprekend. Er is nood aan vorming,
persoonlijke begeleiding en specifieke
tools voor professionals en vrijwilligers.

5

Als platform voor cultuurparticipatie werkt Lasso voor een
breed veld van organisaties en
instellingen uit diverse sectoren en
gemeenschappen. Naast het
permanent onderhouden van sectoroverschrijdende netwerken zet Lasso
in op experimentele projecten die
gevoed worden door en teruggekoppeld worden naar deze netwerken.
Dit vraagt om heel wat flexibiliteit,
kennis, expertise en efficiëntie van
een klein team van medewerkers en
zorgt voor specifieke uitdagingen wat
betreft interne opvolging en externe
positionering.

Doelstellingen & acties

Experimentele
projectwerking

Kennis- en
expertisedeling

Sector- en gemeenschapsoverschrijdende netwerking

Vorming en
persoonlijke
begeleiding

Lasso als
laboratorium

Experimentele
projectwerking

Strategische doelstelling 1
Experimentele projecten zorgen in diverse sectoren en gemeenschappen
voor innovatie m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke context.
Lasso initieert en coördineert
experimentele projecten m.b.t.
cultuurparticipatie in de Brusselse
grootstedelijke, meertalige en
diverse context. Daarnaast bemiddelt
Lasso voor en geeft het advies bij
gelijkaardige experimentele projecten
die opgezet en gecoördineerd worden door andere initiatiefnemers.
Er wordt ingezet op samenwerking,
maatwerk en diverse vormen van
participatie zodat drempels en
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vooroordelen weggewerkt worden
en het cultureel aanbod op een
inclusieve manier samen beleefd of
vorm gegeven wordt. Daarbij is er
specifiek aandacht voor diegenen
die moeilijk toegang hebben tot of
deelnemen aan kunst en cultuur.
Lasso ondersteunt organisaties
en instellingen om de ervaring uit
deze experimentele projecten in te
bedden in hun reguliere werking en
zorgt zo voor innovatie.

Operationele Doelstelling 1.1

Acties

Lasso initieert en coördineert
experimentele projecten m.b.t.
cultuurparticipatie in de Brusselse
grootstedelijke context.

1.

Lasso detecteert noden in diverse sectoren en gemeenschappen m.b.t.
cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke context en vertaalt die
in concrete projectvoorstellen waarbij samenwerking, maatwerk en 		
diverse vormen van participatie centraal staan.

2.

Lasso zoekt naar financiering van deze projectvoorstellen door deze te
koppelen aan het subsidiebeleid van diverse overheden.

3.

Lasso mobiliseert en stimuleert haar netwerkleden om mee het project
vorm te geven door o.a. het organiseren van brainstormmomenten, via
één-op-één contacten en oproepen.

4.

Lasso begeleidt en coördineert de opstart, uitrol en afronding van de
experimentele projecten.

5.

Lasso zorgt voor een evaluatie met alle betrokken projectpartners zodat
ze de opgedane expertise kunnen inbedden in hun reguliere werking of
nieuwe projecten.

6.

Lasso documenteert de experimentele projecten zodat de opgedane
expertise gedeeld kan worden met haar netwerken en erbuiten.

7.

Lasso zorgt voor communicatie over haar experimentele projecten naar
haar netwerken.
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Operationele Doelstelling 1.2

Acties

Lasso bemiddelt voor en geeft
advies bij experimentele projecten
van andere initiatiefnemers m.b.t.
cultuurparticipatie in de Brusselse
grootstedelijke context.

1.

Lasso profileert zich als een potentiële partner voor andere initiatiefnemers
die projecten m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke
context opzetten. Het gaat hierbij om experimentele projecten waarbij
samenwerking, maatwerk en diverse vormen van participatie centraal
staan.

2.

Lasso geeft advies bij de opstart, uitrol en/of afronding van experimentele
projecten van andere initiatiefnemers o.a. via één-op-één gesprekken en
het deelnemen aan werkgroepen.

3.

Lasso geeft advies bij de evaluatie van experimentele projecten van
andere initiatiefnemers zodat alle betrokken projectpartners de opgedane
expertise kunnen inbedden in hun reguliere werking en/of in vervolgprojecten.

4.

Lasso documenteert de experimentele projecten zodat de opgedane
expertise gedeeld kan worden met haar netwerken en erbuiten.

5.

Lasso zorgt voor communicatie over experimentele projecten van andere
initiatiefnemers naar haar netwerken.
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Kennis- en
expertisedeling

Strategische doelstelling 2
Kennis- en expertisedeling over experimentele projecten zorgen in diverse
sectoren en gemeenschappen voor innovatie m.b.t. cultuurparticipatie.
Lasso documenteert en verspreidt de
ervaring en kennis over experimentele
projecten m.b.t. cultuurparticipatie in
de Brusselse grootstedelijke, meertalige en diverse context. Lasso maakt
deze ervaring en kennis zichtbaar en
kadert die in een onderbouwde visie
op cultuurparticipatie in een veranderende maatschappij. Op deze manier
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worden de ervaring en kennis uit
deze experimentele projecten naar
waarde geschat in diverse sectoren
en gemeenschappen, zowel binnen
Brussel als erbuiten. Zo bevestigt
Lasso de laboratoriumrol van de
betrokken organisaties en instellingen
en stimuleert het innovatie m.b.t.
cultuurparticipatie in Brussel en erbuiten.

Operationele Doelstelling 2.1

Acties

Lasso zorgt voor expertise- en
kennisdeling over experimentele
projecten m.b.t. cultuurparticipatie in
de Brusselse grootstedelijke context.

1.

Lasso volgt wetenschappelijk onderzoek op m.b.t. cultuurparticipatie in
een grootstedelijke, diverse en meertalige context.

2.

Lasso stimuleert en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek over
cultuurparticipatie in een grootstedelijke, diverse en meertalige context.

3.

Lasso volgt beleidslijnen van diverse overheden op m.b.t. cultuurparticipatie
in een grootstedelijke, diverse en meertalige context.

4.

Lasso heeft regelmatig overleg met andere ondersteunende organisaties,
instellingen en diensten die actief zijn op het vlak van cultuurparticipatie.

5.

Lasso neemt deel aan reflectietrajecten en expertisegroepen van derden
m.b.t. cultuurparticipatie in een grootstedelijke, diverse en meertalige context.

6.

Lasso kadert haar werking en die van haar projectpartners en netwerkleden
binnen een globaler discours rond innovatie, transitie en duurzaamheid.

7.

Lasso zorgt dat de kennis en informatie die ze verzamelt om haar werking
te kaderen in een onderbouwde visie op cultuurparticipatie gedeeld
wordt met haar netwerken via haar communicatiekanalen, events, vormingen
en tijdens adviesgesprekken.
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Operationele Doelstelling 2.2

Acties

Lasso kadert de expertise en
kennis uit de experimentele
projecten in een onderbouwde
visie op cultuurparticipatie in
een veranderende maatschappij.

1.

Lasso bundelt de documentatie die ze maakt over experimentele projecten
m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke context in magazines
en op de website.

2.

Lasso zorgt dat de documentatie die ze maakt over experimentele
projecten m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke context
verspreid wordt via haar communicatiekanalen naar diverse sectoren en
gemeenschappen.

3.

Lasso zorgt dat experimentele projecten m.b.t. cultuurparticipatie in de
Brusselse grootstedelijke context aan bod komen tijdens de door haar
georganiseerde events en vormingen en tijdens adviesgesprekken

4.

Lasso stimuleert andere tweedelijnsorganisaties om de experimentele
projecten m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke context
aan bod te laten komen in hun communicatie, op hun events en vormingen
of tijdens adviesgesprekken.
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Operationele Doelstelling 2.3

Acties

Lasso profileert zich als expertisecentrum en promoot de laboratoriumrol van organisaties en instellingen
die in de Brusselse grootstedelijke,
meertalige, diverse context
experimentele projecten m.b.t.
cultuurparticipatie ontwikkelen.

1.

Als expertisecentrum is Lasso een aanspreekpunt voor iedereen die
informatie, kennis en expertise zoek m.b.t. cultuurparticipatie in een 		
grootstedelijke, meertalige, diverse context.

2.

Via haar communicatie, tools, één-op-één gesprekken en tijdens events
benadrukt Lasso de laboratorium en -voortrekkersrol van organisaties
en instellingen die experimentele projecten opzetten m.b.t. cultuurparticipatie
in de grootstedelijke, meertalige, diverse Brusselse context.

3.

Lasso promoot deze laboratorium- en voortrekkersrol door deel te
nemen aan overlegstructuren binnen Brussel, op niveau van de Vlaamse
en Franstalige gemeenschappen en internationaal.

4.

Lasso detecteert organisaties en instellingen van buiten Brussel en
internationaal die inzetten op cultuurparticipatie in een (groot)stedelijke
context met het oog op kennis- en expertisedeling.

5.

Lasso bemiddelt tussen haar netwerken en actoren buiten Brussel en 		
internationaal die inzetten op cultuurparticipatie in een (groot)stedelijke
context met het oog op ontmoeting, kennis- en expertisedeling.

6.

Tijdens de events dat Lasso organiseert wordt ook ingezet op ontmoeting,
uitwisselingen en expertisedeling tussen haar netwerken en actoren buiten
Brussel en internationaal.

7.

De medewerkers van Lasso werken als expert mee in subsidiecommissies,
adviesorganen en jury’s.
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Sector- en
gemeenschapsoverschrijdende
netwerking
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Strategische doelstelling 3
Sector- en gemeenschapsoverschrijdende netwerken zorgen voor ontmoeting,
uitwisseling en samenwerking m.b.t. cultuurparticipatie.
Lasso initieert en onderhoudt
duurzame sector- en gemeenschapsoverschrijdende netwerken voor
professionals en vrijwilligers m.b.t.
cultuurparticipatie. We doen dit door
permanent achtergrondinformatie
over cultuurparticipatie te verzamelen
en te verspreiden.

Daarnaast zorgen we voor ontmoeting
en uitwisseling tussen organisaties en
instellingen. Zo worden professionals
en vrijwilligers uit diverse sectoren
en gemeenschappen zich meer
bewust van de aanwezige expertise
en ervaring, leren ze potentiële
partners kennen en worden ze
gestimuleerd om samen te werken.

Operationele Doelstelling 3.1

Acties

Lasso verzamelt en verspreidt
informatie over cultuurparticipatie
met het oog op ontmoeting,
uitwisseling en samenwerking.

1.

Lasso verzamelt achtergrondinformatie over cultuurparticipatie in diverse
sectoren en gemeenschappen.

2.

Lasso verzamelt informatie over organisaties en instellingen uit diverse
sectoren en gemeenschappen die werken rond cultuurparticipatie in de
Brusselse grootstedelijke context.

3.

Lasso heeft één-op-één gesprekken met professionals en vrijwilligers van
organisaties en instellingen uit diverse sectoren en gemeenschappen om
zo op de hoogte te zijn van hun visie en werking m.b.t. cultuurparticipatie.

4.

Lasso houdt deze informatie bij in databases en zorgt dat deze up-to-date
blijven.

5.

Lasso verspreidt deze informatie via haar communicatiekanalen naar
haar netwerken en naar potentiële leden van de netwerken (rekening
houdend met de GDPR-regelgeving).

Lasso - Strategisch meerjarenplan - p.19

Operationele Doelstelling 3.2.

Acties

Lasso initieert en onderhoudt sectoren gemeenschapsoverschrijdende
netwerken m.b.t. cultuurparticipatie in
de Brusselse grootstedelijke context.

1.

Lasso detecteert gemeenschappelijke thema’s waarrond professionals en
vrijwilligers uit diverse sectoren en gemeenschappen elkaar willen ontmoeten,
uitwisselen en samenwerken.

2.

Lasso zorgt dat deze ontmoeting, uitwisseling en samenwerking op een
duurzame manier vorm gegeven wordt door het in te bedden in thematische
netwerken.

3.

Lasso organiseert inspiratiedagen, info- en brainstormsessies voor deze
thematische netwerken waarbij ontmoeting, uitwisseling en samenwerking
centraal staat.

4.

Lasso ontwikkelt een communicatie op maat van deze netwerken om het
netwerk actief te houden en om ervoor te zorgen dat de betrokken leden
beter op de hoogte zijn van elkaars visies en werking.

5.

Lasso ontwikkelt en promoot tools om de netwerken actief te houden en
om ervoor te zorgen dat de betrokken netwerkleden beter op de hoogte
zijn van elkaars visies en werking.

6.

Lasso zorgt dat de expertise en ervaring uit de experimentele projecten
teruggekoppeld worden naar de netwerkleden tijdens de events, via de
communicatie op maat en de tools die ontwikkeld worden.

7.

Lasso zorgt dat de netwerken regelmatig vernieuwd en verbreed worden
via o.a. één-op-één contacten met potentiële leden en specifieke
communicatieacties.
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Vorming en
persoonlijke
begeleiding

Strategische doelstelling 4: Via adviesverstrekking, vorming, het ontwikkelen
van tools en persoonlijke begeleiding van professionals en vrijwilligers wordt
de kennis en expertise rond cultuurparticipatie in de grootstedelijke,
meertalige en diverse context versterkt.
Lasso stimuleert professionals en
vrijwilligers uit diverse sectoren en
gemeenschappen om met groepen
rond kunst en cultuur aan de slag
te gaan. We zijn een gids door het
rijke en diverse culturele en artistieke
aanbod in Brussel en omgeving.
We zorgen dat professionals en
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vrijwilligers hun cultureel en artistiek
aanbod of werking beter kunnen
afstemmen op de diverse, meertalige
en grootstedelijke context. We doen
dit door het geven van individueel
advies, via vorming, door het ontwikkelen en verspreiden van tools en via
persoonlijke begeleiding.

Operationele Doelstelling 4.1

Acties

Lasso geeft advies op maat aan
professionals en vrijwilligers uit
diverse sectoren en gemeenschappen
m.b.t. cultuurparticipatie in de grootstedelijke, diverse en meertalige context.

1.

Lasso gidst professionals en vrijwilligers die werken met groepen door
het rijke en diverse culturele en artistieke aanbod in Brussel en omgeving.

2.

Lasso geeft aan professionals en vrijwilligers advies op maat over
netwerking, samenwerking, maatwerk en diverse vormen van participatie
m.b.t. cultuur.

3.

Lasso geeft aan professionals en vrijwilligers advies op maat over potentiële
partners voor uitwisseling of samenwerking m.b.t. cultuurparticipatie.

4.

Lasso geeft aan toekomstige professionals of vrijwilligers advies over
mogelijke stageplaatsen of vrijwilligerswerk in Brussel en omgeving.

5.

Lasso zorgt dat de expertise en ervaring uit de experimentele projecten
en de informatie en werking van de netwerken teruggekoppeld worden
tijdens deze adviesgesprekken.

6.

Lasso communiceert over haar adviesrol naar de netwerken en naar
potentiële leden van de netwerken.
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Operationele doelstelling 4.2

Acties

Lasso organiseert en geeft vorming aan
professionals en vrijwilligers uit diverse
sectoren en gemeenschappen m.b.t.
cultuurparticipatie in de grootstedelijke,
diverse en meertalige context.

1.

Lasso organiseert vorming voor professionals en vrijwilligers om met groepen
of klassen aan de slag te gaan rond kunst en cultuur in de grootstedelijke,
diverse en meertalige Brusselse context.

2.

Lasso organiseert vorming voor professionals en vrijwilligers om hun werking
en aanbod beter af te stemmen op de grootstedelijke, diverse en meertalige
Brusselse context.

3.

Lasso organiseert vorming voor professionals en vrijwilligers rond netwerking,
samenwerking, maatwerk en diverse vormen van participatie m.b.t. cultuur.

4.

Lasso werkt mee aan gelijkaardige vormingen en gastcolleges van andere
initiatiefnemers voor (toekomstige) professionals en vrijwilligers.

5.

Lasso begeleidt interne reflectietrajecten en vormingen op maat van één
of meerdere organisaties of instellingen m.b.t cultuurparticipatie in de 		
grootstedelijke, diverse en meertalige Brusselse context.

6.

Lasso zorgt voor communicatie over haar vormingen naar haar netwerken
en naar potentiële leden van de netwerken.
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Operationele doelstelling 4.3

Acties

Lasso ontwikkelt en verspreidt tools
voor professionals en vrijwilligers uit
diverse sectoren en gemeenschappen m.b.t. cultuurparticipatie in de
grootstedelijke, diverse en meertalige
context.

1.

Lasso detecteert via haar projecten en netwerken noden rond
ondersteunende tools voor professionals en vrijwilligers m.b.t.
cultuurparticipatie in de grootstedelijke, diverse, meertalige context.

2.

Lasso brengt bestaande ondersteunende tools voor professionals
en vrijwilligers in kaart en onderzoekt hun toepasbaarheid m.b.t.
cultuurparticipatie in de grootstedelijke, diverse, meertalige context.

3.

Lasso ontwikkelt bijkomende ondersteunende tools voor professionals en
vrijwilligers m.b.t. cultuurparticipatie in de grootstedelijke, diverse, meertalige
context.

4.

Lasso promoot en verspreidt de zelf ontwikkelde tools via haar
communicatiekanalen, één-op-één contacten, events en vormingen
en stimuleert het gebruik van andere relevante tools binnen haar netwerken
en bij potentiële leden van de netwerken.

5.

Lasso zoekt partners die de door haar ontwikkelde tools mee kunnen
promoten in Brussel en erbuiten.

Lasso - Strategisch meerjarenplan - p.24

Operationele doelstelling 4.4

Acties

Lasso begeleidt professionals en
vrijwilligers om met hun klassen of
groepen zelf een dialoog aan te
gaan over kunst en cultuur in de
grootstedelijke, diverse, meertalige
context. Lasso begeleidt professionals
en vrijwilligers om met hun klassen
of groepen zelf een dialoog aan te
gaan over kunst en cultuur in de
grootstedelijke, diverse, meertalige
context.

1.

In samenwerking met één of meerdere professionals of vrijwilligers
ontwikkelt Lasso een workshop op maat van een klas of groep o.a. door
gebruik te maken van ondersteunende tools.

2.

In samenwerking met één of meerder professionals of vrijwilligers geeft
Lasso deze workshop. Daarbij is er specifiek aandacht voor het zelfredzaam
maken van de professional of vrijwilliger.

3.

In samenwerking met de betrokken professionals of vrijwilligers evalueert
Lasso deze workshop en worden pistes voor een verdere opvolging
besproken.

4.

Lasso stimuleert de betrokken professionals of vrijwilligers om zelfstandig
de workshop te geven met andere groepen of klassen, om de vervolgpistes
te concretiseren en om hun expertise te delen met collega’s.

5.

Lasso zorgt voor communicatie over haar begeleiding op maat naar haar
netwerken en naar potentiële leden van de netwerken.
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Lasso als
laboratorium

Strategische doelstelling 5: Lasso verankert de grootstedelijke, meertalige,
diverse context op een duurzame manier in haar organisatie en dagelijkse
werking en zorgt zo voor innovatie m.b.t. cultuurparticipatie.
We zien Lasso zelf als een laboratorium en experimenteren rond de
thema’s die binnen onze werking
belangrijk zijn waaronder diversiteit,
inclusie, participatie, meertaligheid,
digitalisering en duurzaamheid. We
investeren in een efficiënte interne
communicatie en in vorming en
coaching van onze medewerkers,

Lasso - Strategisch meerjarenplan - p.26

stagiairs en vrijwilligers zodat ze flexibel
en professioneel kunnen inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. Lasso deelt
de opgedane kennis en expertise
met haar netwerken en erbuiten.
Zo bevestigt Lasso haar eigen laboratoriumrol en stimuleert het innovatie
m.b.t. cultuurparticipatie in Brussel en
erbuiten.

Operationele doelstelling 5.1

Acties

Lasso experimenteert zodat de
grootstedelijke, meertalige, diverse
context verankerd wordt in haar
organisatie en dagelijkse werking
groepen zelf een dialoog aan te
gaan over kunst en cultuur in de
grootstedelijke, diverse, meertalige
context.

1.

Lasso zorgt dat het uitgewerkte diversiteitplan een verdere opvolging kent.

2.

Lasso heeft in alle facetten van haar werking aandacht voor diversiteit en
inclusie.

3.

Lasso experimenteert in haar werking met diverse vormen van participatie
van vrijwilligers, personeel en stagiairs.

4.

Lasso heeft in alle facetten van haar werking aandacht voor meertaligheid.

5.

Lasso experimenteert binnen de eigen organisatie rond de verdere
digitalisering van haar interne werking, aanbod en diensten.

6.

Lasso heeft in alle facetten van haar werking aandacht voor duurzaamheid
cfr de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
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Operationele doelstelling 5.2

Acties

Lasso zorgt dat de kennis en
ervaring uit deze experimenten
leiden tot innovatie in haar organisatie
en dagelijkse werking.

1.

Lasso zorgt dat deze experimenten intern op een volwaardige en duurzame
manier opgevolgd kunnen worden door het personeel, vrijwilligers en stagiairs
o.a. door ze op te nemen in de jaaractieplannen.

2.

Lasso zorgt voor interne kennis- en expertisedeling over deze experimenten.

3.

Lasso evalueert deze experimenten regelmatig met het personeel, vrijwilligers
en stagiairs en stuurt waar nodig bij.

4.

De resultaten of learnings van deze experimenten worden vertaald in
interne richtlijnen, jaaractieplannen en subsidiedossiers.
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Operationele doelstelling 5.3

Acties

Lasso investeert in een efficiënte
interne communicatie en in vorming
en coaching van onze medewerkers,
stagiairs en vrijwilligers.

1.

Lasso investeert verder in tools om de interne communicatie en
informatiedeling te bevorderen.

2.

Lasso detecteert de vormingsnoden bij haar medewerkers, stagiairs
en vrijwilligers.

3.

Lasso zorgt dat haar medewerkers, stagiairs en vrijwilligers externe vormingen
kunnen volgen.

4.

Lasso investeert in interne vorming en coaching o.a. door de het opvolgen
van het uitgewerkte onthaalbeleid.

Lasso - Strategisch meerjarenplan - p.29

Operationele doelstelling 5.4

Acties

Lasso koppelt de opgedane expertise
en ervaring uit de experimenten
en vormingen terug naar andere
professionals en vrijwilligers

1.

Lasso documenteert haar experimenten.

2.

Lasso verspreidt de documentatie over deze experimenten via haar
communicatiekanalen.

3.

Tijdens haar adviesgesprekken, events en vormingen deelt Lasso de
opgedane kennis en ervaring uit de experimenten en gevolgde vormingen
met haar netwerken en met potentiële leden van de netwerken.

4.

Lasso getuigt over de opgedane kennis en ervaring uit de experimenten
via de communicatiekanalen en op events van derden uit Brussel en erbuiten.
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Lasso wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Voor sommige projecten krijgt Lasso de steun van de Vlaamse overheid of van het
Brussels hoofdstedelijk gewest & de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.
www.lasso.be | info@lasso.be | +32 2 2 513 15 90

