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Kent u Cultuurzaam.be al? Naar aanleiding van de Vlaamse Klimaat- en Energietop bracht Pulse 

– Transitienetwerk Cultuur bestaande en op maat ontwikkelde tools uit de cultuur-, jeugd- en 

mediasector in kaart en selecteerde de meest bruikbare. Het resultaat is een erg handige 

onlinegids. Tijdens deze sessie toonde Pulse-medewerker Finn Van Dinter welke tools en 

instrumenten er te vinden zijn op Cultuurzaam.be en hoe de cultureel-erfgoedsector met deze 

online gids aan de slag kan. 

Pulse - Transitienetwerk Cultuur is een netwerk dat in de cultuursector van onderuit ontstaan is 

vanuit een geloof dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige 

en duurzame samenleving. Het verbindt culturele organisaties en individuen die experimenteren 

met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel. Pulse werd opgericht in 2010 

door verschillende spelers in de Vlaamse cultuursector, waaronder FARO, die al langere tijd 

werkten rond duurzaamheid in kunst en cultuur. Sinds 2013 ontvangt het hiervoor financiële 

steun van de Vlaamse minister van Cultuur die het belang van cultuur in transitie naar een 

duurzame toekomst erkent. 

Cultuurzaam.be verzamelt een reeks instrumenten die kunnen helpen om het energieverbruik en 

de CO2-uitstoot van de cultuur-, jeugd- en mediasector te drukken. Zo zijn er bijvoorbeeld 

verschillende CO2-calculators, een ecochecklist voor gebouwen of kunstpraktijken, een 

bankwijzer of een afvalchecklist. De tools worden op de website geordend in verschillende 

categorieën, zijn gelinkt aan sectoren en/of volgen internationale richtlijnen. 

Niet alle tools op Cultuurzaam.be zijn scans of meetinstrumenten omdat de CO2-uitstoot niet 

altijd meetbaar is. Richtlijnen, tips, advies voor gedragsverandering en duurzame keuzes zitten 

eveneens vervat in de website.  

De hands-ondemonstratie van Cultuurzaam.be, waarbij de deelnemers zelf een aantal tools 

konden uitproberen, toonde ons de brede waaier aan mogelijkheden van dit instrument. En 

hoewel er weinig tools beschikbaar zijn die specifiek gericht zijn op de cultureel-erfgoedsector, 

kunnen erfgoedorganisaties zeker hun voordeel doen met tal van algemene tools. Cultuurzaam.be 

biedt ook erfgoedorganisaties voldoende instrumenten die ingezet kunnen worden om de eigen 

werking kritisch tegen het licht te houden op het vlak van duurzaamheid. De resultaten van de 

aangeboden quickscans, tools en calculators kunnen vervolgens actief gebruikt worden bij het 

nadenken over en implementeren van duurzame maatregelen. 


