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DOEL

Dit sjabloon helpt je stap voor stap je projectidee meer concreet uit te werken, te 
versterken en te verrijken. Je maakt hier een kapstok waaraan je de opmaak van je 
projectdossier ophangt. Een werkdocument dat jouw denkoefeningen weergeeft en 
meteen een handige geheugensteun.

De kit is bedoeld voor (potentiële) projectindieners in het decreet bovenlokale 
cultuurwerking. Het helpt om op ideeën te komen en inspiratie te vinden door op 
verschillende manieren naar je reguliere werking te kijken en naar het begrip bovenlokaal. 
Bijvoorbeeld door bovenlokale partnerships te exploreren, door doelgroepen te formuleren 
of via de functies in het decreet, …

De toolkit laat je werken op zowel de verplichte projectcriteria, op de 
meerwaardecriteria als op de toetsingscriteria. Op die manier wordt er ingezet op 
sterke projecten die het bovenlokale cultuurveld ontwikkelen.

Naast inspiratie en houvast biedt het ook een checklist. Zo kan je nagaan of je rekening 
hield met de formele voorwaarden waaraan jouw projectdossier moet voldoen.

WERKWIJZE

Elke andere tool in deze toolkit is verbonden met de projectflap A. De uitkomst van elke 
andere tool kan je op deze flap onder brengen.

Op de flap zelf zie je in de rechterbovenhoek van een in te vullen vakje verwijzingen naar 
andere tools. Op die manier word je door de toolkit gegidst en kan je jouw bovenlokale 
cultuurproject vormgeven. 

Het is niet de bedoeling om op deze flap je volledige dossier of projectdetails uit te 
schrijven. Probeer wel om in elk vakje concrete informatie over je project in te vullen. 
Kan je in een vakje niet meteen informatie kwijt of wil je jouw input dubbelchecken en/of 
verrijken? Gebruik dan de tool waarnaar verwezen wordt in de rechterbovenhoek. Met de 
output van de specifieke tools, kom je terug naar je projectontwerp om aanvullingen te 
doen. 

RELATIE TOT KIOSK

Jouw projectdossier moet je uiteindelijk verder uitschrijven en indienen via KIOSK, de 
webapplicatie van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Als 
je alle tools in de toolkit hebt doorlopen, moet je in staat zijn om vlot jouw projectdossier 
in KIOSK in te vullen. De toolkit is echter geen letterlijke doorslag van KIOSK, maar 
laat je nadenken over mogelijke antwoorden en motivaties die je er moet neerpennen. 
Beschouw de toolkit als een instrument om je project of onderdelen ervan te verstevigen, 
jouw denkproces te begeleiden of om op andere ideeën te komen voor jouw bovenlokaal 
cultuurproject.

ACHTERGROND

Heb je een vraag over jouw projectdossier of deze toolkit? Contacteer één van de 
medewerkers van OP/TIL. Ze staan je graag bij met raad en daad. 

Opgelet, projectdossiers worden niet van A tot Z nagelezen door de medewerkers en 
worden niet geschreven door OP/TIL.

Je kan meer informatie vinden over de projectsubsidies op de website van OP/TIL. Lees 
meer over de projectsubsidies.

Met inhoudelijke vragen kan je ook terecht bij de medewerkers van het team Transversaal 
en Bovenlokaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. 
Ze zijn te bereiken op bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of op 02 553 42 27. Misschien 
vind je wel een antwoord bij de veelgestelde vragen over projectsubsidies in het 
decreet bovenlokale cultuurwerking of in de handleiding voor projectoproepen van het 
departement Cultuur, Jeugd en Media.
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