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Open call: de Nederlandse Ambassade in België 
ondersteunt Belgisch-Nederlandse partnerprojecten 
 

  

 

De Nederlandse Ambassade in België roept Nederlandse en Belgische 
kunstenaars, cultuurwerkers, filosofen, schrijvers, dichters, technologen, 
musici, filmmakers, beleidsmakers en historici op om tijdens de coronacrisis 
samen te blijven werken. Via de open call ‘De Wacht-Ruimte’ stelt de 
ambassade middelen ter beschikking aan Belgisch-Nederlandse 
partnerprojecten. “Wij geloven dat grensoverschrijdende samenwerking - 
cultureel, maatschappelijk of politiek - in deze tijden belangrijker is dan 
ooit,” aldus Hanna Oosterbaan (Cultureel attachée bij de Nederlandse 
Ambassade in België). 

Medio maart kwam het ‘normale’ leven voor veel professionals, in het bijzonder uit de 
cultuursector, plotseling tot stilstand. Door de coronacrisis werden duizenden evenementen 
geannuleerd, en verloren evenveel cultuurwerkers hun oude zekerheden. Ook voor de 
culturele samenwerking tussen Nederland en België zijn de gevolgen groot. Hanna 
Oosterbaan: “De crisis betekent een ramp voor veel Belgisch-Nederlandse producties en een 
streep door de rekening van kunstenaars die leven en werken tussen beide landen. Voor vele 
culturele spelers voelt het alsof ze zich al te lang in dezelfde wachtruimte bevinden. ” 

Ondanks de beperkende omstandigheden, roept de ambassade op om oude partnerschappen 
voort te zetten en na te denken over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden: “wachten wordt 
dikwijls als iets negatief gepercipieerd, maar kan ook resulteren in nieuwe inzichten en ideeën. 
Meer dan ooit engageert de culturele sector zich voor anderen, die in hetzelfde schuitje zitten. 
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Podcasts, online kunstverkoop, rondleidingen in musea via livestream, voorleessessies via 
skype, digitale leesclubs… De voorbeelden zijn legio. Wanneer de muren van ons ‘kot’ op ons 
af komen, blijken de mogelijkheden van technologie en digitale media grenzeloos. Die 
ervaring zal ook op de samenwerking tussen Nederlanders en Belgen een belangrijke impact 
hebben. Daarom gaan wij op zoek naar inspirerende voorbeelden van innoverende 
partnerschappen tussen beide landen, die we kunnen ondersteunen”, aldus Hanna 
Oosterbaan. 

De Open Call ‘De Wacht-Ruimte’ stelt middelen ter beschikking voor Nederlands-Belgische 
partnerprojecten in tijden van COVID-19. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen 
via de website van de ambassade. De call geldt voor projecten die starten vóór 31 augustus 
2020. De aanvraag dient ten laatste drie weken voor de startdatum ingediend te worden.  

  

Contactgegevens___________________________________________________ 

Website: De Wacht-Ruimte (NL) of Zone d’Attente (FR) 

Afzender: De Nederlandse Ambassade in België 

Adres: Kortenberglaan 4 – 10, 1040 Brussel, België 

Contactpersonen: Hanna Oosterbaan (Cultureel Attachée, hanna.oosterbaan@minbuza.nl of 
+32 491 16 72 29) of Mirthe Demaerel (Medewerker Culturele Zaken, 
mirthe.demaerel@minbuza.nl of +32 499 92 55 66)  
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