



Vereniging ter verdediging en promotie 
van de gemeenschappelijke belangen van audiomakers 

Missie

Klankverbond is de vereniging van Vlaamse audiomakers. De vereniging draagt de schoonheid 
van het audiovak uit en wijst beleidsmakers, betrokken actoren en burgers op het belang van een 
professionele sector. Doel: een nieuwe luistercultuur vestigen in Vlaanderen en daarbuiten.

Klankverbond verdedigt audiowerk als discipline op zich, als artistieke én creatieve uitingsvorm. 
Het neemt daarbij een onafhankelijke en kritische houding aan ten aanzien van het beleid, de 
politiek, de cultuursector en de media.

Klankverbond werpt zich op als spreekbuis van de audiosector bij zenders en maak- en 
toonplekken. Van nationale en regionale omroepen tot theaterhuizen, kunstencentra en de 
openbare ruimte.

Klankverbond definieert ‘audiomaker’ op een brede manier: in al zijn veelzijdigheid en diversiteit. 
Professionele stemacteurs, documentairemakers, componisten, hoorspelmakers, podcasters, 
bruiteurs, klankkunstenaars, radioreporters, scenaristen, audiorecensenten, academici, ... Kortom, 
iedereen met een hart voor het audiovak kan bij Klankverbond terecht voor vertegenwoordiging.

Klankverbond verkiest verbinding en samenwerking boven onderlinge concurrentie en verklaart 
zich solidair met de Waalse en Nederlandse collega’s. Het geheel is meer dan de som der delen.

Strategische doelstelling I 

Klankverbond wil de professionele audiosector zichtbaar maken, vergroten en 
versterken en zo draagvlak creëren voor de activiteiten van zijn leden en hun publiek. 

Klankverbond wil de sector professionaliseren door aan te dringen op structurele 
financieringsmethodes voor audiowerk. De pioniersfase is voorbij, het is tijd om te investeren.

Klankverbond wil een lans breken voor sectorspecifieke subsidies, gaande van eigen fondsen en 
een eigen plek binnen het Kunstendecreet. Daarnaast wil Klankverbond dat 'verhalende audio' 
wordt meegenomen in een nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse openbare omroep.

Meer dan een pleidooi voor geld, voert Klankverbond een pleidooi voor durf. De durf van zenders 
en toonplekken om de hernieuwde aandacht voor verhalende audio te honoreren en de jarenlange 
verenging van audiowerk een halt toe te roepen. 



Dat we in Vlaanderen vanuit een opvallende achterstandspositie vertrekken, is hoopgevend. Zowel 
in Wallonië als in onze buurlanden is audiowerk opvallend beter verankerd in de media en de 
kunsten. Het maken van een simpele inhaalbeweging moet het eerste doel zijn. Talent en 
vakmanschap zijn absoluut aanwezig. Zo beschikt Vlaanderen over kwaliteitsvolle audiospecifieke 
opleidingen. Het is tijd dat wie daar afstudeert als audiomaker ook in eigen land aan de slag kan.

Klankverbond wil een nieuw luisterpubliek aantrekken, mensen vertrouwd maken met de kwaliteit 
en de rijkdom van een medium dat springlevend en voortdurend in ontwikkeling is. Geen nostalgie, 
maar de blik op de toekomst.

Klankverbond wil niet alleen dat het meesterschap van zijn leden een weg vindt naar zenders en 
toonplekken, maar ook de toekomst van het Vlaamse audiolandschap voorbereiden door op korte 
termijn een ‘Huis van de Audio’ op te richten. Een plek waar audiowerk geproduceerd, getoond en 
verspreid wordt en waar tegelijk aan reflectie en ontwikkeling wordt gedaan.

Strategische doelstelling II 

Klankverbond wil functioneren als een lerend netwerk. Via ontmoetingen tussen makers 
kan kennis op een natuurlijke manier worden verspreid. 

Klankverbond wil het landschap in kaart brengen en een inventaris maken van bestaand 
audiowerk. Op die manier kunnen zowel makers als geïnteresseerden kennis maken met de rijke 
geschiedenis van audiowerk in Vlaanderen.

Daarnaast wil Klankverbond het medium verbreden en verdiepen. Niet alleen kennis, maar ook 
onafhankelijke kritiek speelt een belangrijke rol om de kwaliteit van het audiowerk en van het 
luisteren an sich te bewaken. Zolang er geen kritiek is, is alles evenveel waard.

Klankverbond is een democratische organisatie met een inclusief beleid. Onze kritische houding is 
niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen gericht. Er is ruimte voor discussie en onenigheid.


