
 
 

Oproep Residency Van Doesburghuis 
 
2 februari 2023 
 
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het 
Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk 
een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar makers en 
beschouwers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds treedt 
op als penvoerder van de aanvraagprocedure. Lees hieronder de beoordeling en checklist 
voor je aanvraag.  
 
Beoordeling 
 

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds 
gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de 
commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. 
 
Bij de beoordeling van je aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende 
afvalprocedure: 
 

• Wanneer in de eerste stemronde de commissie gemiddeld negatief oordeelt over het 
artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht. 

• In de tweede stemronde geeft de commissie een oordeel over het artistiek 
functioneren en andere hieronder genoemde criteria. Wanneer de commissie 
gemiddeld negatief stemt, wordt een negatief advies uitgebracht. 

 
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Omdat 
niet altijd alle positief beoordeelde aanvragen kunnen worden toegekend, rangschikt de 
adviescommissie na de laatste stemronde de positieve adviezen in volgorde van prioriteit. 
 
 
Klik hier voor de behandelprocedure.  
 
De adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van: 
 

• (Visueel) documentatiemateriaal. 
• Cv. 
• Toelichting op je werk en artistieke of inhoudelijke uitgangspunten. 
• Plan met motivering.  

 
De adviescommissie weegt onderstaande criteria:  
 
De kwaliteit en ontwikkeling van je oeuvre/praktijk:* 
 

• Heb je een onderscheidende artistieke/inhoudelijke visie en komt deze overtuigend 
tot uitdrukking in eerder gerealiseerd werk of gerealiseerde activiteiten, of ziet de 
commissie voldoende aanzetten daartoe? 

• Getuigt het oeuvre/de praktijk van kwaliteit? 
o Voor makers in de discipline vormgeving, architectuur en digitale cultuur: 

denk hierbij bijvoorbeeld aan de inhoudelijke betekenis van het oeuvre, de 

https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/faq/wat-gebeurt-er-met-mijn-aanvraag/


 
 

verbeeldingskracht die eruit spreekt, de beheersing van de gekozen middelen 
en/of technieken en de zeggingskracht van het werk. 

o Voor bemiddelaars: denk hierbij bijvoorbeeld aan professionaliteit en 
vakmanschap, het eigenaarschap of de autonomie van de curatoriële 
activiteiten, de reflectie op de gekozen thematieken. 

• Is er sprake van ontwikkeling die past bij de fase van de praktijk? 
 
De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap:* 
 

• Is er sprake van een actieve houding om je praktijk te ontwikkelen, samenwerkingen 
aan te gaan, naar buiten te treden en publiek voor je werk/activiteiten te vinden? 

 
Wanneer de adviescommissie positief is over bovenstaande criteria, beoordeelt zij ook: 
 

• De kwaliteit van het plan, de motivatie voor de residency en de manier waarop je 
publiek voor je werk probeert te vinden: 

• Zijn het plan en de motivatie om de residency te gaan doen overtuigend en sluiten 
deze voldoende aan op de locatie, faciliteiten en (lokale) context van de 
residencyplek? 

• Biedt de residency meerwaarde voor ontwikkeling van je praktijk en netwerk? 
• Is voldoende geborgd dat je werk en/of werkproces wordt gepresenteerd aan 

relevante personen en/of publiek? Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, 
website, blog, open atelier of workshop. 

 
*Bij de beoordeling wordt de achtergrond en context van de praktijk meegewogen, 
bijvoorbeeld de opleidingen die je hebt gevolgd, je culturele context, de aard en duur van de 
beroepspraktijk. 
 
Checklist aanvraagformulier 

Hieronder de toelichting op het aanvraagformulier zoals geplaatst volgens de 
richtlijnen van het Mondriaan Fonds.  

checklist 
Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt 
aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het 
formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, 
waaronder vragen die dienen voor effectmeting. 

1. toelichting (max. 3 pagina’s) 
Op uw werk en de zich ontwikkelende beroepspraktijk. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke 
uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. 
Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. 

2. CV 
Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste 
drie tot vier jaar. Vermeld voorstelling, (theater)producties, tentoonstellingen (aangeven 
solo- of groeps-), activiteiten, manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met 
vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en 
adviesfuncties. 

https://www.mondriaanfonds.nl/login/


 
 

3. werkplan (max. 3 pagina’s) 
Met een inhoudelijke motivatie voor deze residency en een omschrijving van uw artistieke 
plan. 

4. presentatieplan (maximaal 3 pagina’s) 
Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende 
wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na 
de werkperiode is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld, een blog of informatie over de werkperiode 
op uw website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de 
residencyperiode. 

5. visueel documentatiemateriaal 
 
Discipline creatieve industrie: met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar 
in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 
100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden (maximaal 15 
minuten).  

Klik hier voor de technische specificaties. 

6. documentatielijst 
Bij de meegestuurde documentatie. Een pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding 
en/of geluids- of video/film fragment de omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2016, loop 2 
min. 

7. recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel 
Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het 
aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, 
moet u een recent bankafschrift uploaden. 
Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van 
Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is 
verbonden aan een eenmanszaak. 

8. uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie  
Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het 
bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden. 

9. diploma/uitschrijving (alleen van toepassing bij discipline beeldende kunst) 
Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van 
gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig 
beëindigd is. 

Start je aanvraag 
 

Een aanvraag indienen kan via het online aanvraagprocedure van het Mondriaan Fonds. Op 

de website kun je een account aanvragen dat je nodig hebt om een aanvraag te kunnen 
indienen.  

 

https://www.mondriaanfonds.nl/aanvragen/informatie-aanleveren-documenten/
https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/mijn-fonds/

