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1. SITUERING VAN DEZE TOOL

Deze tool helpt je om gericht te reflecteren over de functies binnen het decreet, van 
daaruit nieuwe ideeën op te doen en te komen tot de geschikte functiecombinatie.

• Je kan deze tool gebruiken om bestaande ideeën te concretiseren en de keuze voor 
een functiecombinatie duidelijker te motiveren.

• Brainstormen vanuit de functies uit het decreet levert ook creatieve nieuwe ideeën en 
invalshoeken op voor een project.

PROJECTVOORWAARDEN

Op die manier zal je voldoen aan deze inhoudelijke voorwaarden en de toetsingscriteria 
voor een projectaanvraag: 

• Het project speelt in op minstens 2 functiecombinaties

• Motivatie voor deze 2 functiecombinaties: is dit een logische en passende keuze?

• Kwaliteit van het inhoudelijk concept en de uitwerking ervan

• Het project heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie 

• Het project heeft een bovenlokale meerwaarde 

Afhankelijk van welke functies je selecteerde, kan je inspelen op deze beleidsprioriteiten:

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

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

WERKWIJZE

Stap 1 —

• Verzin 5 bovenlokale acties voor je project vanuit elke functie. 

• Gebruik de inspiratiewoorden links op het blad. 

• Denk vanuit doelgroepen (zie B2) en partners (zie B1) en maak zo concreet mogelijk. 
Bv.: Wat als je deze jongeren vooral zou laten deelnemen in plaats van hen iets te tonen 
- waar kom je dan op uit? 

• Verplicht jezelf om voor elke functie een aantal ideeën te bedenken, zo kom je uit op 
nieuwe kansen.

Stap 2 —

• Bepaal de dosering van de functies voor je project. Minimaal kies je twee 
functiecombinaties. 

• Kies je uiteindelijke functies op basis van de acties waar je op uitkwam.

PROJECTONTWERP

Je kan een helder antwoord formuleren op volgende zaken:

• Ik kan minimaal 2 functiecombinaties toewijzen aan mijn project en motiveren waarom

• In de motivatie kan ik aangeven hoe ik inspeel op het bovenlokale niveau en dus welke 
bovenlokale meerwaarde mijn project heeft

• Via de functies kan ik motiveren dat dit project mijn reguliere werking overstijgt 

• Via de functies kan ik helderder de culturele finaliteit van mijn project benoemen

• Via de functies kan ik bepalen wie mogelijke partners zijn (transversaliteit) en voor wie ik 
dit project organiseer (doelgroep)

• Ik kan concrete acties, gekoppeld aan deze functies, benoemen voor de realisatie van 
mijn project

IK WIL VANUIT DE FUNCTIES VAN HET DECREET OP IDEEËN  
KOMEN OF ER BOVENLOKALE IDEEËN MEE AFTOETSENB3
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TIPS

1. Het is mogelijk om meer dan 2 functiecombinaties aan te duiden bij jouw 
projectaanvraag. Let wel, je moet iedere functiekeuze goed kunnen motiveren. De 
kwaliteit primeert hier boven de kwantiteit.

2. Misschien heb je ervaring met functies uit andere decreten? Handig, maar vergeet niet 
dat je hier specifiek met het decreet bovenlokale cultuurwerking aan het werken bent. 
Ga dus voor een functiecombinatie waarbinnen je bovenlokale meerwaarde kunt 
genereren.

3. Gebruik deze tool ook in een iets grotere groep, bv. om samen te redeneren over de 
invulling van de functies in het decreet. Neem het kwadrant over met tape of op een 
flap aan de muur en vraag iedereen om input te noteren op post-its in het juiste vakje.

ACHTERGROND

• Lees meer over de functies bij de projectenlijn in het decreet bovenlokale 
cultuurwerking 

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

