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DOEL

Deze tool haalt de bovenlokale meerwaarde van je project naar boven. Dit doe je door te 
starten bij de eigen reguliere werking en wat je daarin als een sterkte ervaart en wat als 
een zwakte of beperking.

Door hier met een bovenlokale bril naar te kijken, ontdek je hoe je jouw sterkte kan delen 
of nog vergroten. Of hoe een bovenlokale context kan helpen om de eigen beperkingen te 
doorbreken. Zo creëer je samen, met partners, een nieuwe meerwaarde.

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

• Het project creëert een bovenlokale meerwaarde 

Je speelt in op deze beleidsprioriteiten:

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

WERKWIJZE

Stap 1 —

• Noteer zoveel mogelijk sterktes van de eigen organisatie in de vakjes aan de linkerkant 
(Bv.: we hebben een groot podium, we hebben ervaring met bepaalde methodieken). 
Doe hetzelfde voor beperkingen, frustraties, zwaktes aan de rechterkant (Bv.: onze 
doelgroepen zijn beperkt, ons programmatiebudget kan de zaal niet vullen, we kunnen 
niet vernieuwend uit de hoek komen).

 

 

 
Stap 2 —

• Bedenk scenario’s waarbinnen de eigen sterktes een aanleiding zijn om bovenlokaal 
een project aan te gaan met andere organisaties. Wat heb jij te bieden aan partners 
of bepaalde situaties? Doe hetzelfde voor de beperkingen of frustraties - hoe zou een 
bovenlokaal perspectief hier voor oplossingen en meerwaarde zorgen? 

PROJECTONTWERP

Je kan een helder antwoord formuleren op volgende zaken:

• Ik kan binnen mijn reguliere werking mijn sterktes benoemen en de zaken die beter 
zouden kunnen

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

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

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

• Ik kan potentiële projectpartners benoemen en motiveren waarom ze relevante partners 
zijn voor dit project

TIPS

1. Bevraag collega’s, partnerorganisaties, publiek over wat zij als sterktes en/of 
beperkingen ervaren van je organisatie

2. Denk vanuit de bovenlokale/transversale bril voorbij je eigen gemeentegrenzen en 
voorbij je eigen culturele discipline

3. Probeer alle (of zoveel mogelijk) vakjes in te vullen - dit levert erna meer 
mogelijkheden op.

ACHTERGROND

• SWOT-analyse om toe te passen op de eigen werking. Inspiratie: https://overheid.
vlaanderen.be/sterkte/zwakte-analyse-swot-analyse 

• 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

