
 

 

ADVISEURSFORMULIER bij beoordeling subsidies in het kader van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 Hoofdstuk 3 Meerjarige subsidie 

– Eindhovense basis 
i
 

 

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit 

Van het eindproduct en/of het proces 
Dit heeft betrekking op visie, oorspronkelijkheid, 

vakmanschap en zeggingskracht. 

Pas het toe in relatie tot de context van de aanvrager. 

Beoordeling (met argumenten en score) 

VISIE 

 

 

OORSPRONKELIJKHEID 

Denk aan de originaliteit, kenmerkende signatuur van 

de aanvraag 

 

VAKMANSCHAP 

 

 

ZEGGINGSKRACHT 

Denk bijvoorbeeld aan de betekenis van de activiteiten 

voor het publiek 

 

 De aanvraag is op dit criterium voldoende / onvoldoende 

 

Zakelijke kwaliteit 
Blijkend uit governance, bedrijfsvoering, realiteitszin en 

haalbaarheid 

Beoordeling (met argumenten en score) 

ONDERNEMERSCHAP 

Denk aan o.a. een heldere begroting en de 

onderbouwing van de haalbaarheid van het plan 

 
 

BEDRIJFSVOERING 

Denk aan o.a. een beschrijving van de 

organisatiestructuur en functieverdeling 

 

 

 De aanvraag is op dit criterium voldoende / onvoldoende 

 

 



 

 

Publiekswerking 
De bediening van en binding met het bestaande publiek 

alsmede de visie op en investeringen in een duurzame 

opbouw van publiek of doelgroep, passend bij de 

doelstellingen van de organisatie  

Beoordeling (met argumenten en score) 

NB waar publiek staat kan, afhankelijk van de context van de aanvraag ook deelnemer worden gelezen. 

Denk hierbij aan de activiteiten en middelen zoals 

beschreven in het communicatieplan of de 

marketingstrategie. 

 

 De aanvraag is op dit criterium voldoende / onvoldoende 

 

Lokaal belang 
Blijkend uit de mate waarin de organisatie met haar 

activiteiten bijdraagt aan een evenwichtig cultureel 

aanbod in Eindhoven. 

Beoordeling (met argumenten en score) 

Denk hierbij aan de bijdrage die het aanbod levert voor 

samenhang en pluriformiteit van het totale aanbod in 

Eindhoven 

 

Denk hierbij aan de keuze en kwaliteit van 

samenwerkingspartners en hoe dit wordt geborgd 

 

 De aanvraag is op dit criterium voldoende / onvoldoende 

 

Cultuureducatie en/of cultuurparticipatie 

  

Het beleid van de aanvrager bevordert cultuureducatie 

en/of cultuurparticipatie 
 

Samenwerking en samenhang 

  

Het beleid van de aanvrager bevordert de 

samenwerking en samenhang binnen de culturele sector 

en in het bijzonder binnen haar discipline 

 

 

                                                           
i
 Bij de advisering is de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 (met name artikelen 27.1.g t/m j en 27.2 t/m 27.6 en artikel 29.4) en het Adviesprotocol 

Cultuurraad 2021-2024 het kader voor de Cultuurraad. 


