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IK WIL AANTONEN DAT HET PROJECT DE REGULIERE WERKING OVERSTIJGT
EN DUURZAAM VERANKERD KAN WORDEN
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DOEL

WERKWIJZE

Je hebt vandaag al dan niet een reguliere werking. Met een project wil je graag
verbreden, verdiepen, experimenteren, leren, innoveren, creëren … maar de huidige
werking of het budget laat dit niet toe.

Stap 1 — voor het project

Via deze tool motiveer je dat het project jouw reguliere werking overstijgt. En je gaat
na hoe je de organisatorische impact van het project op de reguliere werking opvangt,
welke doorwerking of verankering het project na afloop kan hebben in je werking. Door
deze gewenste effecten vooraf te benoemen, kan je jouw concept en de acties beter
uitwerken.
PROJECTVOORWAARDEN
Op die manier zal je voldoen aan deze inhoudelijke voorwaarden en de
toetsingscriteria voor een projectaanvraag:

• Het project overstijgt de reguliere werking van de aanvrager
• De mogelijkheid om de projectresultaten duurzaam te verankeren
• Kwaliteit van het inhoudelijke concept en de uitwerking ervan

• Lijst als initiatiefnemer argumenten op waarom het bovenlokale project niet gerealiseerd
kan worden binnen de bestaande, reguliere werking.

Stap 2 — tijdens het project

• Welke organisatorische impact zal het project op de reguliere werking van de
initiatiefnemer hebben? Hoe kun je dit opvangen?

• Hoe verhouden de partners zich met hun werking tot het project? Welke impact
verwachten zij?

Stap 3 — na afloop van het project

• Op welke mogelijke effecten mikken jullie voor de toekomst van de reguliere werking
met dit project? Worden elementen van het project verankerd in de werking?

• Zie je gelijkaardige verduurzamingen mogelijk bij de partners?

• Relevantie van de gekozen partners en de meerwaarde van de samenwerking

Denk je dat het project na afloop als inspiratie en voorbeeld kan dienen voor het
bovenlokale culturele veld? Neem er tool C3 bij.

• De realiseerbaarheid en haalbaarheid van het project

PROJECTONTWERP

Je speelt in op deze beleidsprioriteiten:

Je kan een helder antwoord formuleren op volgende zaken:

(transversaliteit)

• Beleidsprioriteit 2: Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via
samenwerking.

• Ik kan mijn reguliere werking helder benoemen
• Ik kan motiveren dat mijn project de bestaande, reguliere werking overstijgt
• De organisatorische implicaties van mijn project zijn gekend en ik kan dit inbouwen in
de planning en het budget

• Ik kan potentiële projectpartners concreet vertellen waarom onze samenwerking een
meerwaarde is of waar ik mogelijkheden tot samenwerking zie

• De nawerking van het project op mijn reguliere werking en die van de partners is
benoemd

TIPS

toolkitbovenlokaalwerken.be
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1. Wees eerlijk en transparant naar je partners over de impact: goede afspraken

maken goede vrienden (denk aan afspraken rond de aansturing van het project, de
taakverdeling bij de concrete uitvoering, de communicatie, de nawerking, het budget
en de inbreng van specifieke expertise). Overweeg een samenwerkingsovereenkomst.

2. Als er een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is in jouw regio kunnen ze
je misschien helpen met het vinden van projectpartners.

3. Neem tijd om (ook samen met je partners) over de gewenste impact door te praten
- hierdoor haal je meer uit je project en kun je rekening houden met verschillende
verwachtingen.

ACHTERGROND

• Lees hier meer over de beleidsprioriteiten
• Vraag informatie op bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) in jouw
regio. Kijk hier voor een overzicht van de IGS’en voor bovenlokale cultuur.

• Neem wat lectuur over projectmatig werken bij de hand. Er komt immers heel wat kijken
bij deze werkvorm: aanstelling van een projectleider/medewerkers, de afstemming
op de organisatiecultuur, een goede planning & procesbeheer, financieel beheer,
communicatie, co-creatie met partnerorganisaties, ...

toolkitbovenlokaalwerken.be

