
 

 

 



 

 Kennis vergroten van inwoners van Twente door het stimuleren 

van laagdrempelige programmaontwikkeling met een 

nadrukkelijke koppeling tussen kunst, cultuur en technologie. 

 Stimuleren van high tech ontwikkelingen passend bij het profiel 

van Twente als groene technologische topregio t.b.v. creatieve 

en technologische talenten voor Twente. 

 

 Een blijvend innovatief en experimenteel kunst- en 

cultuurklimaat waardoor talentvolle mensen zich thuis voelen in 

Twente. 

 

1. Cultureel programma. Kenmerkend: laagdrempelig, 

bestaande organisatie faciliteert nieuwe initiatieven. 

2. Broedplaats van onderop. Kenmerkend: 3-jarig projectplan 

met eindresultaat nieuwe robuuste broedplaats of 

doorontwikkeling bestaande broedplaats naar zelfstandigheid. 

3. Innovatief project. Kenmerkend: bestaande onderneming, 

innovatief, kennis vergroten, betrekken van/samenwerken met 

talentvolle mensen. 

Het beoordelingsproces bestaat grofweg uit 3 fases: 

1. De subsidieaanvraag wordt eerst beoordeeld op 

volledigheid. Bij een onvolledige aanvraag wordt de 

aanvrager in de gelegenheid gesteld om deze aan te vullen.  

1.a.: Alle volledige aanvragen die op dezelfde datum zijn 

ontvangen worden door middel van loting op volgorde 

geplaatst. De behandeling (fase 2 en fase 3) van de 

aanvragen vindt vervolgens in die volgorde plaats. 

2. De volledige aanvraag wordt vervolgens getoetst op de 

aanvraagcriteria. Dit zijn de minimale voorwaarden die aan 

projecten worden gesteld om voor subsidie in aanmerking te 

komen. 

3. Tot slot wordt er getoetst of er sprake is van inhoudelijke 

weigeringsgronden. Dit zijn de (meer inhoudelijke) criteria 

waar de aanvraag aan moet voldoen.  

 

Bij fase 1 en 2 gaat het voornamelijk om harde criteria waaraan 

moet worden voldaan. Bij de weigeringsgronden (fase 3) ligt dat 

anders, die kunnen niet in de vorm van een checklist worden 

getoetst. Daarvoor moet het projectplan eerst volledig worden 

gelezen en in zijn totaliteit worden beoordeeld. Maar omdat het 

complex is om bijvoorbeeld te toetsen of de activiteiten zullen 

bijdragen aan het doel dat met de regeling wordt beoogd, is dit in dit 

beoordelingsformulier geoperationaliseerd. 



 

Naam organisatie  

Kenmerk/dossiernummer  

Advies  

Is de aanvraag volledig?  

Op welke datum was de aanvraag volledig?  

Voldoet de aanvraag aan alle aanvraagcriteria  

Score op 1. projectomschrijving minimaal 

voldoende 

 

Score op 2. koppeling kunst/cultuur/technologie 

minimaal voldoende 

 

Score op 3. bijdrage kunst- en cultuurklimaat 

minimaal voldoende 

 

Score op 4. haalbaarheid minimaal voldoende  

Score op 5. samenwerking minimaal voldoende  

Score totaal voor subsidie minimaal 

voldoende 

 



 

Bestaat de ingediende subsidieaanvraag uit de onderstaande 

documenten: 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

 

 Een (digitaal) getekend, volledig ingevuld aanvraagformulier 

 De statuten van de organisatie 

 

 Een (digitaal) getekend, volledig ingevuld aanvraagformulier 

 Een activiteiten-/projectplan dat een periode van 3 jaren 

beslaat 

 Een curriculum vitae van de mentor 

 Een KvK-inschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een (digitaal) getekend, volledig ingevuld aanvraagformulier 

 Een KvK-inschrijving 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Enschede/641431/CVDR641431_1.html


 

 

1. Is de subsidieaanvrager een rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

 

2. Indien sprake van een Cultureel programma (Artikel 5a): heeft 

de culturele instelling op het moment van indienen minimaal 3 

jaar achter elkaar laagdrempelige voorzieningen aangeboden 

in de regio Twente? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

n.v.t ☐ 

 

3. Indien sprake van een Broedplaats van onderop (Artikel 5b): 

wordt de aanvrager begeleid door een mentor die ondersteunt 

bij de leer- en ontwikkelpunten die in het projectplan worden 

genoemd? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

n.v.t ☐ 

 

 

 

4. Indien sprake van een Innovatief project (Artikel 5c): is de 

aanvrager een organisatie (géén culturele instelling) met 

vestigingen in de regio Twente waar reguliere activiteiten 

worden uitgevoerd? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

n.v.t. ☐ 

 

5. Worden de activiteiten uitgevoerd in de regio Twente? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

 

6. Worden de kosten voor minimaal 20% (en in het geval van 

Innovatieve projecten voor minimaal 50%) gefinancierd met 

eigen middelen of door derden? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

 

7. Worden de activiteiten uiterlijk 31 december 2024 afgerond? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 

 

8. Klopt het dat de aanvrager op grond van deze regeling nog 

niet eerder subsidie heeft ontvangen? 

Ja ☐ 

Nee ☐ 



 

 

 Is duidelijk wat het doel is van het project? 

 Is duidelijk welke activiteiten worden georganiseerd, wat het 

beoogde resultaat is en of en hoe de koppeling tussen kunst, 

cultuur en technologie wordt gelegd? 

 Wordt het project in Twente uitgevoerd? 

 Is duidelijk wat de kosten zijn van het project?  

 Is duidelijk hoe het project wordt gefinancierd? (maximaal 

50% of 80% uit deze regeling) 

 Wordt de subsidie in redelijke verhouding ingezet voor huur, 

verbouwing en/of materiele kosten?  

 Is er een planning van het project opgenomen / 

verschillende fasen / onderdelen benoemd en wordt het 

project uiterlijk 31 december 2024 afgerond? 

 

 

 

 

 

 

Onvoldoende Het doel, de opbrengsten en de uitvoering van het 

project worden niet of nauwelijks toegelicht. De 

financiering voldoet niet, kosten zijn niet gedekt en/of 

de verhouding is onredelijk. 

Ondermaats Het doel van het project wordt op hoofdlijnen 

omschreven maar de beoogde activiteiten en 

resultaten worden niet geconcretiseerd. De kosten zijn 

gedekt, maar de verhouding is onredelijk. 

Voldoende Het doel van het project wordt op hoofdlijnen 

omschreven, de activiteiten beschreven, de koppeling 

tussen kunst, cultuur en technologie wordt weliswaar 

beschreven maar matig onderbouwd, de financiering 

op orde, kosten zijn gedekt, de subsidie staat in 

redelijke verhouding en het project wordt op tijd 

afgerond. 

Goed De opbrengsten en het doel van het project worden 

duidelijk omschreven. Er wordt een duidelijke en goed 

onderbouwde koppeling gelegd. De kosten zijn gedekt 

en het project wordt op tijd afgerond. 

Uitstekend Het project is uitvoerig uitgewerkt, er worden meerdere 

onderdelen/fasen van het project benoemd. De 

koppeling wordt goed onderbouwd. Er is een 

samenwerkorganisatie en een planning. Het project 

wordt op tijd afgerond.  



 

 

 Kunst: (digitale) beeldende kunst en vormgeving, video/game, 

film, letteren, podiumkunsten en cross-overs tussen deze 

disciplines. 

 

 Cultuur: zowel de producten en activiteiten op het brede 

gebied van de kunsten en de mensen en organisaties die zich 

daarmee bezighouden. Maar ook het begrip ‘cultuur’ als 

sociologische definitie die verwijst naar het collectieve gedrag 

van een groep mensen met min of meer dezelfde waarden en 

overtuigingen (als in de 14 Twentse gemeenten met elk hun 

kenmerkende eigen cultuur en gebruiken/traditie, het 

noaberschap, de taal, het cultureel en industrieel erfgoed).  

 

 Het element cultuur als bouwsteen in het ecosysteem t.b.v. 

meer verscheidenheid en diversiteit om als regio 

aantrekkelijker te worden voor de doelgroep talentvolle 

hoogopgeleide jongvolwassenen. 

 

 Technologie, techniek, technische en digitale vaardigheden, 

technologische innovaties, broedplaatsen waar verschillende 

disciplines uit kunst en technologie elkaar ontmoeten en 

samenwerken. 

 

 

 

 

Geen koppeling In het plan wordt geen of nauwelijks koppeling 

gelegd. 

Enige mate van 

koppeling 

De koppeling wordt enkel op hoofdlijnen 

omschreven, de onderbouwing, een overtuigend 

waarom ontbreekt. 

Voldoende 

koppeling 

De koppeling wordt beschreven en nader 

onderbouwd. 

Goede koppeling De koppeling wordt beschreven en op overtuigende 

wijze onderbouwd en de meerwaarde ervan 

omschreven. 

Uitstekende 

koppeling 

De koppeling wordt beschreven, op overtuigende 

wijze onderbouwd en de meerwaarde ervan wordt 

omschreven. 

 



 

 

 Is het plan origineel, vernieuwend en heeft de indiener dit 

onderzocht (benchmark)?  

 Sluit het aan bij/is het vernieuwend voor de Twentse 

maakindustrie en techniekopleidingen? 

 Is het een aanvulling op/verrijking van de bestaande culturele 

infrastructuur en programmering of is het meer van hetzelfde? 

 Is aangegeven op welke manier de resultaten bijdragen aan 

een innovatief en experimenteel kunst- en cultuurklimaat?   

 Zijn de resultaten/het project enkel van toepassing op de 

aanvrager of kan de oplossing/het project door de hele sector 

uitgevoerd/toegepast worden?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draagt niet bij Er wordt geen koppeling met de doelstelling en de 

beoogde impact gemaakt. Het project is een 

incidentele oplossing en blijft op zichzelf staan. 

Draagt 

onvoldoende bij 

Er wordt op hoofdlijnen een koppeling gelegd met 

één van de doelstellingen van deze regeling, maar 

blijft een incidentele op zichzelf staand project. 

Draagt 

voldoende bij 

Het project sluit aan bij één van de doelstellingen 

en in het plan wordt de beoogde impact verwoord. 

Draagt goed bij Het project sluit aan bij de doelstellingen en er is 

duidelijk en concreet verwoord hoe het project kan 

bijdragen aan de beoogde impact en het gewenste 

klimaat. 

Draagt 

uitstekend bij 

Het project sluit uitstekend aan bij de doelstellingen 

en er is duidelijk en concreet verwoord op welke 

manier het bijdraagt aan een blijvend innovatief en 

experimenteel kunst- en cultuurklimaat. 



 

  

 Wordt er met partijen binnen de culturele sector 

samengewerkt?  

 Wordt er met partijen buiten de culturele sector 

samengewerkt? (bedrijfsleven, onderwijs)  

 Heeft het project méér samenwerking tot gevolg?   

 Wordt aangegeven op welke manier de samenwerking vorm 

wordt gegeven?  

 Moet de samenwerking nog opgestart worden of is hier al mee 

begonnen?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erg weinig 

samenwerking 

Samenwerking met één partij binnen de culturele 

sector, niet benoemd hoe de samenwerking wordt 

vormgegeven. 

Onvoldoende 

samenwerking 

Samenwerking met één of enkele partijen binnen 

de culturele sector of buiten de culturele sector, 

samenwerking moet nog vorm worden 

gegeven en/of niet benoemd hoe er samen wordt 

gewerkt. 

Voldoende 

samenwerking  

Binnen het project wordt samengewerkt met enkele 

partijen binnen of buiten de sector, heeft niet meer 

samenwerking tot doel, geen gezamenlijke 

werkgroepen o.i.d. maar samenwerking op 

hoofdlijnen. 

Goede 

samenwerking 

Uitgewerkt plan hoe er samen wordt gewerkt, 

thema/werkgroep met verschillende partijen, zijn al 

begonnen met samenwerken, niet gericht op 

meer samenwerking / meer partijen. 

Uitstekende 

samenwerking 

Samenwerking met meerdere partijen binnen én 

buiten de sector, project heeft méér samenwerking 

tot doel, overeenkomsten / afspraken over 

samenwerking. 



 

 

 Benoemt de aanvrager risicofactoren voor zijn project?  

 Is de aanvrager voor het slagen van het project afhankelijk 

van andere partijen?   

 Is de locatie geregeld of is er reëel zicht op een locatie? 

 Is er al draagvlak onder deze partijen of moet dit 

nog gerealiseerd worden?  

 Reëel geplande activiteiten / organisatie ten opzichte van 

looptijd?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet haalbaar Te optimistische planning, afhankelijk van andere 

partijen waar nog geen contact/contract mee is, 

financiering niet rond. 

Onvoldoende, 

erg risicovol 

Veel risicofactoren, bijv. veel afhankelijkheid van 

andere partijen/zaken waar de aanvrager zich 

onvoldoende van bewust is / niet benoemt. Planning is 

wel reëel ingeschat. 

Voldoende, 

risicovol 

maar 

haalbaar 

Er zijn een aantal risicofactoren, voor het slagen van 

het project niet afhankelijk van andere partijen, reële 

planning, bewust van risicofactoren en hier worden 

maatregelen voor benoemd. 

Goed, 

haalbaar 

Duidelijke planning, gedegen plan en weinig tot geen 

afhankelijkheid van andere partijen voor het resultaat. 

Uitstekend 
haalbaar 

Uitstekende planning, (semi) professionele organisatie, 
geen risicofactoren, niet afhankelijk van anderen voor 
te bereiken resultaat. 

 

 

  

  



 

mailto:collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
http://www.creatievebroedplaatsentwente.nl/

