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 Voor de carrièreprijs trekken we alle registers van de positieve bestuurskunde open. 

 

We eren een reus uit de culturele sector, niet alleen nationaal maar ook internationaal.  U ziet hoe flexibel we 

ons aanpassen aan de eisen van de tijd… 

Het is geen toeval dat we hier in het verleden al meerdere keren culturele ondernemers in de kijker hebben 

gezet.  Het is bij uitstek een sector die in sommige kringen niet te klagen heeft over de stereotypes, terwijl het 

tezelfdertijd een sector is waar publieke innovatie en ondernemerschap cruciaal is.  Dat willen we ook dit jaar 

extra in de verf zetten.  

 

De carrièreprijs gaat naar Jerry Aerts.  Normaal zou nu volgen dat hij werkt in deSingel maar juister is: Jerry 

Aerts is deSingel.  

 

Hij nam in 1992 de leiding.  deSingel groeide van een beperkte bezetting naar een instelling met 80 

personeelsleden.  In een nauwe samenwerking met Wivina De Meester, voorzitter van de raad van bestuur, 

werd deSingel infrastructureel uitgebreid, inhoudelijk gemoderniseerd en werden alle interne processen 

herbekeken.  deSingel groeide, doorheen niet altijd eenvoudige infrastructurele dossiers en werd steeds meer 

multidisciplinair.  deSingel is nu het prototype van goede culturele governance, een voorbeeld van het 

evenwichtige samenspel tussen de raad van bestuur en de culturele professionelen, ondersteund door 

internationale beoordeling en audits.    

 

Jerry Aerts combineert de leiding van deSingel met een rol als programmator van klassieke muziek en doet dat 

ook als opdrachthouder voor de Vlaamse overheid in de Antwerpse Elisabethzaal.  Daardoor blijft hij sterk 

voeling houden met het veldwerk.  Jerry Aerts is voor zijn publiek geen afstandelijke directeur: vaak opent hij 

mee de deuren van voorstellingen.  We hebben ook goed begrepen dat Jerry Aerts verder actief blijft als 

programmator voor deSingel.   

 

Jerry Aerts heeft zich niet beperkt tot deSingel: hij is een van de toonaangevende sleutelfiguren in de Vlaamse 

culturele scene.  Hij stelt zich solidair op met de sector, komt ook op voor beginnende artiesten en is 

toonaangevend in de beleidskringen.  In en rond de mix van verschillende activiteiten die deSingel op zich al 

uniek maken, groeit onder zijn inspiratie een boeiende creatieve culturele microcosmos.  deSingel biedt jonge 

makers kansen en is op die manier zelf een ondersteuner van nieuwe projecten.  Iemand moet het dan maar 

doen.   
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Jerry Aerts heeft de culturele publieke sector in Vlaanderen grote diensten bewezen, op de eerste plaats in en 

met de lokale, nationale en internationale uitbouw van deSingel.  Hij werkte daarbij met zeven verschillende 

ministers van cultuur goed samen.  Al die elementen samen tonen hoe Jerry Aerts heeft bijgedragen tot het 

creëren van een grote publieke meerwaarde.  Dat gaat veel verder dan de veel te sterk reducerende vraag 

hoeveel de culturele sector nu eigenlijk economisch opbrengt.  De waarde van deSingel is niet meetbaar maar 

net daardoor maatschappelijk superbelangrijk.   

 

Om al deze redenen eert de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid Jerry Aerts met de prijs van de 

positieve bestuurskunde voor een uitzonderlijke carrière in en voor de publieke sector. 

 

Gegevens over het CV van Jerry Aerts 

Jerry Aerts werkt sedert 1984 bij deSingel, eerst als programmamedewerker, dan als adjunct – directeur en 

vanaf 1992 als algemeen directeur.  Hij volgde Frie Leysen op.  Hij ontving in 2019 de Klara Carrièreprijs.   


