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Wat is de impact van dit event? 

Stijn: Lokale Helden is ontstaan 
vanuit de wens om lokale artiesten 
meer visibiliteit en speelkansen te 
bieden en organisatoren te enthou-
siasmeren hun rol op te nemen. 
We zien effecten op verschillende 
actoren: nieuwe generaties lokale 
artiesten ontdekken de magie van 
muziek en een podiumkans, orga-
nisatoren hebben een succeserva-
ring en leren zelfstandig live events 
te organiseren, én lokale besturen 
ontdekken lokaal talent en zien hun 
stad of gemeente tot leven komen.

Jullie hebben ook de impact van 
Lokale Helden gemeten. Waarom 
vond je dat belangrijk?

Stijn: We voelden dat Lokale Helden 
enorm veel in gang zette, maar we 
konden het merendeel niet vatten. 
Door een impacttraject te doorlo-
pen hebben we vier hoofdeffecten 
kunnen capteren en onderbouwen 
met cijfers. 

Wat heeft jullie dat verder opge-
leverd? 

Stijn: Met de resultaten van die im-
pactmeting hebben we de lokale 
besturen benaderd en hebben we 
de waarde van muziek een lokaal 
gezicht kunnen geven. Ze nemen 
nu muziek ernstiger dan voordien: 
ze organiseren bijvoorbeeld lokale 
popraden om noden van artiest en 
organisator te detecteren en ont-
wikkelen nieuwe beleidslijnen. En 
precies daar zit een enorme hef-
boom naar verduurzaming van het 
Lokale Helden event. 

Wat is de volgende uitdaging 
waar jullie voorstaan?

Jeroen: Lokale Helden heeft ons ge-
leerd dat muziek een sterke verbin-
dende kracht heeft: dankzij muziek, 
en zelfs in het kleinste dorp, vinden 
mensen mekaar die mekaar anders 
niet zouden vinden! Dit willen we 
opentrekken naar meerdere cultu-
ren en achtergronden. Daar hebben 
we met de editie 2019 een eerste 

keer structureel rond kunnen wer-
ken, dankzij middelen van het in-
tegratiepact. Samen met het Inter-
nationaal Comité hebben we twee 
projectmedewerkers aangeworven 
met een migratie-achtergrond, en 
het is ongelooflijk om te zien welke 
effecten dat al heeft gehad op onze 
eigen organisatie! Niet alleen Loka-
le Helden, maar ook onze commu-
nicatie- en adviesdiensten zijn veel 
inclusiever geworden. 

Wat pikken jullie er uit mee?

Stijn: Je moet niet meten om te 
meten, wel om je strategie op lange 
termijn te blijven zien en te kunnen 
bijsturen. Impactmeten is een mooi 
instrument om de juiste vragen te 
blijven stellen. 

Jeroen: Ik heb geleerd dat je met 
heel kleine dingen heel grote effec-
ten kan hebben. Ik heb ook leren 
stilstaan en dingen dubbelchecken. 

Lokale Helden heeft ons geleerd dat muziek een sterke verbindende 
kracht heeft: dankzij muziek, en zelfs in het kleinste dorp, 
vinden mensen mekaar die mekaar anders niet zouden vinden! 

Lokale Helden leerde ons dat lokale en buurtgerichte culturele evene-
menten zorgen voor een beter contact tussen inwoners, ongeacht 
hun leeftijd, achtergrond of muzikale voorkeur. Door in te zetten 
op dergelijke evenementen faciliteer je als gemeente onderlinge inter-
actie en verstevig je de banden met én tussen inwoners, muzikanten  
en organisatoren. 
Een rechtstreeks gevolg is bijvoorbeeld dat je hierdoor als gemeente ook 
bijdraagt aan de vorming van een lokaal muziek netwerk: organisato-
ren leren nieuwe muzikanten kennen, artiesten leren elkaar en nieuwe 
speelplekken kennen, etc. Het resultaat? Een sterkere lokale scène 
met een breder draagvlak voor zowel artiesten en organisatoren.

CIJFERS*

LANGE TERMIJN
… van de organisatoren en artiesten geeft aan dat Lokale Helden 
ook op lange termijn bijdraagt tot een positieve samenleving. 

Mensen verbinden staat in ons Lokale Helden-project 30/30/30 centraal.  
Doordat het project plaatsvindt in huiskamers, en het midden houdt tussen een 

straatfeest, housewarming en een intiem clubconcert, werkt het om mensen 
die in elkaars buurt wonen – maar elkaar daarom niet kennen – op een laag-

drempelige manier samen te brengen. De veelheid en diversiteit van de deelne-
mende huis kamers weerspiegelt bovendien de rijke schakeringen van de stad.

Gert Philippeth Stafmedewerker cultuur Stad Genk,  
 organisator Lokale Helden-project 30/30/30

* Hoe weten we dit?  Deze cijfers zijn het gemiddelde van de bevragingen die uitgestuurd 
werden na de eerste drie Lokale Helden edities in 2015, 2017 en 2018. In totaal beantwoordde 

311 bevraagden onze enquête, goed voor een antwoordpercentage van 41 %.

43 %

LOKAAL INZETTEN OP MUZIEK 
DRAAGT BIJ TOT EEN POSITIEVE 
SAMENLEVING, HET VERBINDT 
INWONERS, BESTUUR, ARTIES-
TEN EN ORGANISATOREN. 

AANBEVELING

Bouw bruggen tussen de gemeente, muzikanten, 
organisatoren en inwoners, ongeacht hun leeftijd, 
achtergrond of muzikale voorkeur, door in te zetten 
op lokale en buurtgerichte culturele evenementen.

67 %  
van de organisatoren 

ontdekte dankzij Lokale 
Helden nieuw, lokaal 

talent. 

10 %
van de organisatoren 

ervaart een beter contact 
met personen van buiten-
landse herkomst dankzij 

Lokale Helden.

21 %
van de organisatoren 

ervaart na Lokale Helden 
een beter contact  

met het gemeente- of 
stadsbestuur. 

46 %
van de organisatoren gaat 

nieuwe lokale samen-
werkingen aan dankzij 

Lokale Helden.

EFFECT 2

Lokale Helden is een jaarlijks event dat lokale artiesten op een podium zet in zo’n 200 gemeenten 
in Vlaanderen en Brussel. Tweeperenboom begeleidde Poppunt in de impactmeting van dit event. 

Nele Smets gaat in gesprek met Stijn Lemaire en Jeroen Ackerman, projectleiders bij Poppunt.


