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DOEL

• Deze tool haalt de bovenlokale meerwaarde van je project naar boven. Als vertrekpunt 
gebruik je hiervoor bestaande projectideeën die leven, thematische invalshoeken, 
specifieke aanleidingen of noden die al richting geven aan een nieuw project.

• Door hier met een bovenlokale bril naar te kijken, onderzoek je of dit idee voldoende 
potentieel heeft om uitstraling en meerwaarde te creëren op bovenlokaal niveau en dus 
de (eigen) lokale context overstijgt.

PROJECTVOORWAARDEN 

Op die manier zal je voldoen aan deze inhoudelijke voorwaarden en toetsingscriteria 
voor bovenlokale cultuurprojecten:

• Het project heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie

• Het project heeft een bovenlokale meerwaarde 

• Het project overstijgt de reguliere werking van de aanvrager

Afhankelijk van jouw inhoudelijke insteek en hoe die wordt uitgewerkt, kan je inspelen op 
deze beleidsprioriteiten:

• Beleidsprioriteit 1: Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar 
maximale cultuurparticipatie.

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

• Beleidsprioriteit 3: Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden.

WERKWIJZE

Stap 1 —

• Noteer startideeën in de vakjes:

• Welke ideeën of concepten leven er al lokaal? (Bv.: een nieuw festival rond 
experimentele muziek, een creatieopdracht uitschrijven voor kunstenaars in de buurt, 
volkstuintjes in de tuin van de bib...)

• Is er een specifieke inhoudelijke aanleiding om een project te bedenken? (Bv.: opening 
van een nieuw gebouw, een feestjaar, stadskunstenaar,...)

• Ligt er al een thema vast waarrond je wil werken (Bv.: Vlaamse Meesters, (on)roerend 
erfgoed, actualiteit, een maatschappelijke trend, ...)

Stap 2 —

• Wat als je met een bovenlokale bril naar deze ideeën kijkt? Welke bieden bovenlokaal 
raakvlakken (met welke gemeenten of organisaties)?, welke nieuwe kansen ontstaan er 
in die mogelijke samenwerkingen, hoe kan de impact van je project vergroten? (Bv.: als 
we voor dit festival samenwerken met verenigingen uit naburige gemeenten, dan is ons 
aanbod diverser en bereiken we een groter publiek).

PROJECTONTWERP

Je kan een helder antwoord formuleren op volgende zaken:

• Mijn project heeft een bovenlokale meerwaarde en ik kan uitleggen waarom

• Ik kan de kansen die bovenlokaal werken biedt voor dit project concreet benoemen

• Mijn project overstijgt mijn reguliere werking en ik kan uitleggen waarom

TIPS

1. Probeer alle (of zoveel mogelijk) vakjes in te vullen - dit levert straks meer ideeën op.

2. Gebruik voor meer dynamiek aan tafel post-its om de ideeën in stap 1 bij iedereen te 
verzamelen. Cluster ze daarna en neem ze dan over in de tool. 

3. Denk vanuit de bovenlokale bril voorbij je eigen gemeentegrenzen en voorbij je eigen 
culturele disciplines.

ACHTERGROND

• Lees hier meer over de beleidsprioriteiten
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https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-06/beleidsprioriteiten_bovenlokale%20cultuurwerking_2020-2025_0.pdf

