
Livestreaming minder mobiel & zorgpubliek 
Do & Don’ts vanuit praktijkervaring



Hallo!

Leen De Winter
Productmanager Digitale Cultuurbeleving
Cultuurconnect

Jouw vragen en reacties 
zijn welkom in de chat.

https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming


Concept & rolverdeling1



livestream
dienst minder 
mobiel publiek

Experiment in 2017-2018:
- Cultuurhuizen en -diensten willen cultuur brengen voor “iedereen”.
- Bewoners van zorgcentra zijn niet meer mobiel om naar het cultuurhuis 
te komen, of vinden het aangenamer/veiliger/makkelijker om cultuur in 
hun eigen huiselijke omgeving te beleven.
- ism De Warande, Turnhout naar woonzorgcentra
- schaalvergroting ‘t Pact (cc’s in de Kempen) en ism provincie Antwerpen

Oplossing: Via livestreaming kan een CC een kwaliteitsvolle voorstelling 
(een ‘grotere’ productie die niet/moeilijk ‘aan huis’ kan gaan in het ZC) aan te 
bieden aan bewoners van ZC die niet meer mobiel zijn om zelf naar het CC te 
komen. Kwalitatieve concert- of theaterbeleving aan huis.

Schaalvoordeel: Een livestream organiseren is voor 1 CC te duur. Een CC 
kan zelf niet het schaalvoordeel van streaming exploiteren, tenzij in een 
regionaal samenwerkingsverband. 

Een dienst sind 2019: 
Jaarlijks organiseert cultuurconnect een aanbod van een 5-tal livestreams per 
seizoen, waarbij cc’s hun zorgcentra faciliteren om de livestream te vertonen.

Alle info: https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming

https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming


artiest
We ontzorgen de cc’s in het 
aanbieden van een professioneel 
gelivestreamde voorstelling. 

We betrekken de publieken in de 
zorginstellingen op afstand door hen aan 
te spreken of door na de voorstelling in 
interactie te gaan via de chat. 

Wij programmeren de voorstelling en 
bieden technische ondersteuning in de 
zaal ism de streamingpartner.

cultuurcentrum 
(lanceercentrum)

cultuurcentra
(satellietcentra)

Wij faciliteren de vertoning van de 
livestream in het zorgcentrum.

streamingpartner

ziekenhuizen

woonzorgcentra

zorginstellingen

We zorgen voor 
een 
professionele 
livestream met 3 
camerastand-
punten en live 
regie.

€ 450

16 deelnemende 
cultuurhuizen

4 à 5 livestreams per jaar

1x per jaar een oproep 
naar lanceercentra



Livestreaming 
in cijfers & beeld2



2019-2021



”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
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leerplatform.cultuurconnect.be/livestreaming 



De inspanning als cultuurpartner kiezen ze zelf en in overleg met de zorgcentra

Train-the-trainer Maximale ondersteuning Samenwerking

Het CC/GC leidt het 
zorgcentrum op zodat 
personeel van het 
zorgcentrum de livestream 
zelf kan vertonen. Tips en 
tricks op het leerplatform.

Het CC/GC en zorgcentrum 
bepalen samen de 
taakverdeling: technisch, 
communicatie, sfeer & 
beleving

Technisch materiaal voorzien 
Technicus van het CC/GC 
aanwezig
Materiaal, vrijwilligers en 
medewerkers CC/GC voor 
beleving & sfeer 



Start to stream gids

Download de gids

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/5-stappen-naar-een
-livestream-jouw-cultuurhuis

1. Werk een concept uit en neem je 
sprekers, artiesten en partners mee aan 
boord

2. Zorg voor een goede internetconnectie
3. Maak een keuze uit de apparatuur voor 

de stream
4. Bepaal het kanaal voor de livestream
5. Test, test, test!

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/5-stappen-naar-een-livestream-jouw-cultuurhuis
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/5-stappen-naar-een-livestream-jouw-cultuurhuis
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Tip 1: Lokaal partnerschap

"In eerste instantie denk je soms ‘die livestream 
is niks voor ons, we hebben geen partners in 
onze gemeente’. Maar als je even creatief 
nadenkt, vind je meestal wel een passende 
doelgroep. 

Er zijn méér mogelijkheden dan enkel 
woonzorgcentra en kinderziekenhuizen. Zeker 
bij een familievoorstelling moet je even 
brainstormen en nadenken welke andere 
zorginstellingen baat kunnen hebben bij een 
livestream. Eens je die weet te vinden, zijn ze 
meestal heel enthousiast om deel te nemen."

Wim Breydels, CC Nova Wetteren



Tip 2: vervul de basisvoorwaarden

● Toestemming artiest / gezelschap
○ formele bevestiging via mail-akkoord 

of contract-addendum

● Ruimte geschikt 
○ zaal - cafetaria - kamer
○ verduistering is meegenomen

● Stabiele internetverbinding
○ op alle locaties
○ voorkeur vaste ethernetkabel
○ WiFi kan, maar hou er rekening mee 

dat dit minder stabiel is. 

● Scherm & projectie
○ apparatuur aanwezig?
○ projectie: kies voor groot scherm
○ tv’s, tablets kan ook



Tip 3: Start tijdig

Tip 4: Streamteam samenstellen

● Interne medewerkers 
● Artiesten / gezelschap
● Externe medewerkers / partners

- zorgcentrum / doelgroep
- streamingpartner

● 6 à 4 maanden vooraf
● Maak een draaiboek



Tip 5: Weet wat je publiek wil

● Overleg met cultuur- en 
(zorg)partners over het soort 
aanbod

● Wat is het interesse / 
engagement bij jouw partners?

        vb. interessemeting 22-23

● Proactief naar publiek

“Zou je deze ook kijken via 
livestream?”



Tip 6: Zorg voor een totaalbeleving

● zet in op sfeer en beleving op de streamlocatie



We zetten in op sfeer en beleving. 
Livestreaming is meer dan alleen 
een technisch gegeven.



Tip 6: Zorg voor een totaalbeleving

● gebruik de live-ervaring en zet in op interactie met het livestreampubliek !

● interactie bepalen: voorafgaand overleg met artiesten / gezelschap / bookingsagent



Tijdens de pauze 
verzamelden de animatoren 
in woonzorgcentra vragen bij 
de bewoners.

De vragen werden via een 
Whatsapp-groep 
doorgestuurd en verzameld.

Na de voorstelling 
interviewde een medewerker 
van cultuurhuis De Warande 
de artiest met de vragen van 
de bewoners als leidraad: 
“Maria uit WZC Wedbos 
vraagt zich af …”



Chat bij livestream “Moenieworrienie” (Collectief Verlof) - 
familievoorstelling gestreamd vanuit 30CC, naar    
kinderziekenhuizen en zorginstellingen gespreid over 
Vlaanderen  



Tip 7: Kies je kanaal en regel de rechten
● Vimeo

● Youtube

● Sociale media

● ….

● Bepaal of je openbaar of niet-openbaar streamt 
(privé-link met paswoord)

● Regel de auteurs- en naburige rechten, ook voor 
niet-openbare streams !

Check met de artiesten, met welke 
beheersvennootschap werken ze samen en doe 
een (online) aangifte van de livestream.

Vb. Unisono: tarief niet-betalende webcast

Vb. Youtube & Facebook: auteursrechten 
automatisch, naburige rechten: afchecken met 
uitvoerende artiesten



Tip 8: Test, test, test

● Teststream 2 à 3 weken vooraf
met zelfde Vimeo-link & paswoord

❏ is de internetverbinding stabiel genoeg? Heb 
je stabiel beeld en geluid gedurende een 10-tal 
minuten?

❏ is jouw projector voldoende kwaliteitsvol? Zijn 
de kleuren vergeeld? Is er onderhoud nodig?

❏ werkt de browser (bvb google chrome) van je 
laptop of computer nog goed, of is er een 
update nodig?

❏ werkt de geluidsversterking naar behoren?

● Communicatie via Whatsapp-groep: snelle 
interactie en problemsolving 

● Plan ook de dag zelf nog een testmoment 
(vb. tijdens soundcheck/doorloop)



Tip 9: kies voor experten en kwaliteit 

● Professionele streamingpartner 

(videoproductiehuis of jonge, lokale 

videomakers)

● High quality captatie

● Minimum 3 camerastandpunten

● Live-regie (regisseur nodig)

● Aparte geluidsmixer indien nodig

● Pro-licensie streaming-kanaal



Tip 10: Transparant financieel plaatje

● Bijdrage €450 deelnemende cultuurpartner
break-even model vanaf 16 deelnemende 
cultuurpartners

● Cultuurpartner is vrij om een (gedeelte) door te 
rekenen aan de zorgpartner

● Zorgpubliek kijkt gratis

● Financiële vergoeding voor de artiesten voor de 
livestream → cfr. groter publieksbereik

● Nu: ruilvergoeding = schenking professionele captatie
● Seizoen 2022 - 2023: 

● Verhogen transparantie financieel model
● Extra financiële vergoeding voor de livestream

→ in onderzoek, gesprekken met stakeholders 
& artiesten

● Betalend livestream-publiek: 
→ Betalingsbereidheid is 6-15 euro
→ Lagere prijs dan voor de live beleving



5 Aanbod 2021 - 2022



'Wars' (Tal en Thee) - Familievoorstelling 
figurentheater 5+

Breed zorgpubliek:

● Kinderen en/of (jong)volwassenen met een beperking die 
verblijven in een zorgvoorziening (MFC’s, MPC’s, 
woonvoorziening, begeleid wonen of dagopvang voor 
mensen met een beperking; residentiële 
jeugdzorginitiatieven …),

● kinderen die verblijven in een ziekenhuis of school lopen 
in een ziekenhuisschool,

● kinderen/jongvolwassenen in psychiatrische 
zorgvoorzieningen,

● kinderen en hun ouders in asielcentra etc.

💓  Samen het zorgpubliek perspectief bieden en laten genieten van cultuur, in hun eigen huiselijke en veilige omgeving

🙌  Interactie: blik achter de schermen voor de voorstelling + chatten met de acteurs na de voorstelling + belevingsdoosje

📧 Wij zorgen voor ondersteuning die gezien de huidige omstandigheden ook van op afstand (digitaal en/of telefonisch) 
mogelijk is. 



'Sing 4.0' (Belgian National Orchestra) - Interactief 
klassiek concert voor jong en oud (= breed zorgpubliek)

🎯  dinsdag 8 maart 2022 om 13u30 (60min)

📍  vanuit BOZAR (Brussel) ism VGC en Jeugd & Muziek

⏳   intekenen t.e.m. 18 januari 2022
op cultuurconnect.be/livestreaming

📣Tijdens dit interactief klassiek concert laten we onze stem 
horen en zingen we mee met grote werken uit de 
symfonische muziek. 

🙆De bewegingen en melodieën oefenen we vooraf in het 
zorgcentrum (online workshop ‘zitgymnastiek & zang’)

📱Daarna is het tijd om de show zelf te stelen vanuit de 
schitterende Henry Leboeufzaal van het Paleis voor 
Schone Kunsten (een unieke digitale inkijk in één van de 
majestueuste concertzalen van Europa). 



'Small Town Boogie' (The Jacquelines) - 
Muziektheater

🎯  donderdag 24 maart 2022 om 14u30 (80min)

📍  vanuit De Meermin, Waasmunster

⏳   intekenen t.e.m. 27 januari 2022
op cultuurconnect.be/livestreaming

🎩 Composities in de jaren ’40 swingstijl, hoogvliegers 
van de Andrews Sisters van onder het stof

🙌 Wervelende nummers worden afgewisseld met 
ontroerende momenten

💞 De rode draad blijft de typische Jacquelines-sound 
en de songteksten zijn doorspekt met humor en 
engagement



Doe mee!

Doe mee aan 1 of meer livestreams

Als satellietcentrum
● Vraag de zorgcentra en/of ziekenhuizen in jouw 

gemeente/omgeving of ze interesse hebben in het 
livestream aanbod:

○ past de datum
○ wat is er nodig (projectiescherm, beamer, …) - zie 

leerplatform
○ welke ondersteuning mogen ze van jou 

verwachten
● Het cultuurhuis of de cultuurpartner tekent in als 

satellietcentrum voor één van de voorstellingen uit het 
seizoensaanbod

● € 450 - vast bedrag waarmee je meerdere zorgcentra 
kan laten deelnemen



Doe mee!

Of als lanceercentrum

● Doe mee als lanceercentrum en biedt jouw 
geprogrammeerde voorstelling/productie aan voor het 
livestreamseizoen 2022-2023 (oproep april 2022)

● Focus op matineevoorstellingen

● Aanbod wordt geselecteerd door poll en advies 
selectiecommissie

● Intekenformulier en deadlines: 
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming

● Blijf op de hoogte! Abonneer je op de Nieuwsbrief 
Livestreaming: http://eepurl.com/dx9WHX

● Doe mee aan onze interessemeting 22-23 en laat 
jouw interesse/engagement weten

 

https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming
http://eepurl.com/dx9WHX
https://docs.google.com/forms/d/1EGbw1fnxLjebbo0W9TPDaf9QODGCJR_ve__4B-0z5tI/edit


INTERESSE?

VRAGEN ?



leen.dewinter@cultuurconnect.be

www.cultuurconnect.be

volg ons

https://www.facebook.com/cultuurconnect/
https://twitter.com/cultuurconnect
https://www.linkedin.com/company/cultuurconnect/

