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mailto:info@stimuleringsfonds.nl
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Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, collectieven, 
platforms en culturele organisaties gevestigd in Nederland op om een projectplan 
in te dienen dat ontwerp inzet voor meer veerkrachtige gemeenschappen, 
inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen in Benin, Burundi, Ethiopië, 
Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Oeganda, Senegal, 
Tunesië en Zuid-Afrika*. In het projectvoorstel dient sprake te zijn van een 
gelijkwaardige samenwerking met lokale partner(s), uitwisseling en een duidelijke 
positionering ten opzichte van de thematiek van deze oproep. 

*Deze oproep richt zich op landen in Afrika die vallen binnen het beleid Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Zie de volledige lijst hier. Aanvragen voor projecten in landen en regio’s in Afrika waar 
op het moment van indienen een negatief reisadvies (rood en/of oranje) van kracht is, 
kunnen niet worden behandeld.

context en opgave
In de regio’s waar deze oproep zich op richt is sprake van een snelle populatiegroei en 
verstedelijking met grote implicaties voor samenlevingen. Met als gevolg het vervagen 
van de scheidslijnen tussen lokaal, stad en globaal, het ontstaan van informele 
sectoren, veranderende bestuursvormen en (infra)structuren, nieuwe vormen van 
(fysieke en digitale) connectiviteit, gebruiken en rituelen. Deze complexe dynamiek 
roept vragen op over sociale en economische gelijkheid, inclusie, participatie, 
duurzaamheid en verantwoordelijkheid binnen en tussen gemeenschappen en de 
publieke ruimtes daaromheen. De toenemende druk van klimaatverandering vergroot 
het belang van deze vragen, en vraagt dringend om de ontwikkeling van nieuwe 
denkbeelden en narratieven over hoe samen te leven. 

Ontwerpers, makers en architecten worden gevraagd actuele thema’s en vraagstukken 
te agenderen die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en de gemeenschappen 
die er leven. Deze thematiek vraagt om een context-gevoelige aanpak, cross- en 
interdisciplinaire samenwerking en uitwisseling op het snijvlak van onder andere cultuur, 
technologie, ambacht, nieuwe media, erfgoed, traditie, maatschappij, ecologie en 
urbanisme. 

Het Stimuleringsfonds beoogt met deze oproep de creatieve industrie in Nederland en 
Afrika te verbinden en een gelijkwaardige samenwerking en uitwisseling te bevorderen. 
De oproep is verwant aan de doelstelling van het fonds om ontwerp in te zetten voor 
actuele maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de Sustainable Development 
Goals (met name 11 en 16).

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just 
Societies 
• budget: € 300.000 
• minimale bijdrage per project: € 7.500
• maximale bijdrage per project: € 30.000
• deadline: indienen tot en met 23 januari 2023 
• startdatum project: binnen 1 maand na toekenning
• looptijd: maximaal 12 maanden na startdatum

voor wie is deze oproep?
• Voorstellen kunnen worden ingediend door professionele ontwerpers (ontwerper, 

architect, vormgever of maker), beschouwers, platforms, organisaties of collectieven 
die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/24/nota-buitenlandse-handel-ontwikkelingssamenwerking-2022
https://www.sdgnederland.nl
https://www.sdgnederland.nl
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• De aanvragende partij staat ingeschreven staan in het Handelsregister van de 
Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die 
vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 

• Er wordt binnen deze open oproep geen subsidie verleend aan of voor instellingen 
die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie 
ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve 
Industrie 2021–2024 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
• Er kan aangevraagd worden voor projecten waarin een samenwerking wordt 

aangaan met lokale partners in een (of meerdere) van de volgende landen: Benin, 
Burundi, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, 
Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika. De lokale partners zijn professionele 
ontwerpers, architecten, makers, beschouwers, collectieven, platforms of andere 
culturele organisaties binnen de creatieve industrie. Let op: aanvragen voor 
projecten in landen/regio’s waar op het moment van indienen een negatief reisadvies 
(rood of oranje) van kracht is, kunnen niet worden behandeld. Raadpleeg vooraf 
deze pagina.

• De betrokken partijen/partners in het project nemen een duidelijke positie ten 
opzichte van het thema van de open oproep: veerkrachtige gemeenschappen, 
inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen. 

• Het plan geeft inzicht in de manier waarop en waarom verschillende 
belanghebbenden bij het project worden betrokken en hoe een gelijkwaardige 
samenwerking tussen hen wordt gerealiseerd. Het perspectief van de lokale partner 
dient verankerd te zijn in het project;

• Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen, van artistiek of 
ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een interventie, populaire initiatief 
of programma. Alle vormen van benadering zijn mogelijk, zolang er een verband 
wordt gelegd met de thematiek van de open oproep en de resultaten publieke 
toegankelijk worden gemaakt. 

Voor deze open oproep gelden de voorwaarden en weigeringsgronden zoals gesteld in 
de Regeling Open Oproep. 

Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1 onder d uit de Regeling Open Oproep van het 
Stimuleringsfonds niet van toepassing. In plaats daarvan dient er in het project sprake 
te zijn van een gelijkwaardig belang tussen de betrokken partners/partijen in de een of 
meerdere landen hierboven genoemd. 

waar wordt op beoordeeld?
Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een commissie van 
minstens drie externe onafhankelijke adviseurs. Deze commissie beoordeelt in hoeverre 
het voorstel consistent is in doel en opzet en de mate waarin het aansluit bij deze 
oproep. De adviseurs brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria:

a. Relevantie van het gekozen onderwerp binnen de thematiek van de open 
oproep 
Bij het beoordelen van de relevantie van het project wordt gekeken of, op welke manier 
en in hoeverre, de projectdoelstellingen van belang zijn voor het tegemoet treden 
van de thematiek van de open oproep. Hierbij wordt gekeken naar hoe de thematiek 
wordt benaderd en gekoppeld aan de ontwerpdisciplines. Verder wordt gekeken naar 
hoe het project zich verhoudt tot lokale sociale-maatschappelijke ontwikkelingen en 
vraagstukken.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://content.stimuleringsfonds.nl/files/nvg/i_012/sciregelingopenoproep20212024.pdf
https://content.stimuleringsfonds.nl/files/nvg/i_012/sciregelingopenoproep20212024.pdf
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b. Het plan van aanpak 
Hierrbij wordt naar de praktische uitvoering van het project gekeken. De mate 
waarin inhoud en projectvorm elkaar versterken wordt beoordeeld en hoe deze 
onderscheidend zijn. De commissie beoordeelt in hoeverre het doel en de geplande 
activiteiten, de motivatie en positionering van de aanvrager en partners met elkaar in 
overeenstemming zijn. De commissie kijkt naar de helderheid van het plan van aanpak, 
de beoogde resultaten en de wijze waarop de resultaten met het veld worden gedeeld. 

c. De opzet van de samenwerking
De commissie beoordeelt de samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarbij 
let de commissie op hoe, en in hoeverre, er op een gelijkwaardige manier wordt 
samengewerkt met de lokale partij. Hierbij wordt ook gekeken naar een evenwichtige 
verdeling van het budget. Ook wordt gekeken naar de rollen en deskundigheid van de 
betrokken partijen en hoe die aansluiten bij de uitvoering van het projectvoorstel. 

Het Stimuleringsfonds laat zich, waar nodig, door de Nederlandse Ambassades en/
of Consulaten in de betreffende landen adviseren over de samenwerking tussen 
Nederlandse en lokale partijen binnen de voorgestelde samenwerking.

indienen aanvraag
Aanvragen voor projecten kunnen tot en met maandag 23 januari 2023 via de online 
aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen. Selecteer 
hierbij de regeling ‘Open Oproep’ en vervolgens de ronde ‘Open Oproep Resilient 
Communities / Inclusive Cities / Just Societies in Afrika’. 
 
Een aanvraag bestaat uit: 
a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
b. Een plan van aanpak (max. 10 pagina’s in woord en beeld, pdf in A4-formaat) waarin 
in ieder geval is opgenomen:

• Aanleiding en doelstellingen: een heldere, beknopte omschrijving het project, 
de inhoudelijke uitgangspunten en de doelstellingen, die zich op duidelijke wijze 
verhoudt tot de open oproep thematiek, inclusief een reflectie m.b.t. de lokale 
verankering en relevantie van het project. Denk hierbij aan de volgende vragen: 
- Wat zijn de inhoudelijke uitgangspunten van het voorgestelde project? 
- Waarom is het van belang gezien de specifieke context waarin het zal 
plaatsvinden (cultureel, sociaal, economisch, creatief of anderszins)? 
- Hoe worden veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en/of 
rechtvaardigde samenlevingen geconceptualiseerd en benaderd in het project? 
- Wat zijn de doelstellingen van het project?

• Plan van aanpak: een heldere beschrijving van de beoogde benadering en 
activiteiten, met daarbij aandacht voor hoe de samenwerking met de lokale partij 
wordt ingestoken. Denk hierbij aan de volgende vragen: 
- Welke activiteiten maken deel uit van het project en hoe verhouden die zich tot 
de doelstelling(en) van het project? 
- Met welken partijen ga je samenwerken en hoe?  
- Wie is het doelgroep van het project en waarom is deze groep belangrijk in 
de context van het project? Hoe bent u van plan deze groep te bereiken en 
wanneer? 
- Hoe wordt het project lokaal ingebed tijdens de uitvoering en daarna?

• Samenwerking: een omschrijving van de deskundigheid en rol van de betrokken 
partners/partijen in de uitvoering van het project, inclusief een beschrijving hoe 
een gelijkwaardige samenwerking tussen hen wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan 
de volgende vragen: 
- Wat zijn de rollen van de (verschillende) betrokken partner(s)/partij(en) in het 
project (en waarom)?  
- Wat is de motivatie voor deze samenwerking?  

https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
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- Hoe wordt inclusieve en gelijkwaardige samenwerking uitgevoerd in het project?
• Een beschrijving van de beoogd(e) resultaat(en): 

- Wat zijn de verwachte (tussentijdse) resultaten van het project en welke vorm zal 
het resultaat aannemen? 
- Wie profiteert van de projectresultaten en hoe? 
- Welke toegevoegde waarde levert het project op voor het vakgebied? 
- Wat beschouw je als de belangrijkste kansen en/of risico’s voor het succes van 
het project?

• Kennisuitwisseling: een toelichting op de kennisuitwisseling, inclusief het 
beoogde doel, resultaat of toepassingen en mogelijke gebruikers of doelgroepen 
(zowel in het partnerland en Nederland).

c. Planning (max. 1 pagina op A4 formaat, in hetzelfde pdf-bestand als het projectplan 
voegen);
d. Een begroting inclusief dekkingsplan (max. 2 pagina’s A4 in pdf) die inzicht biedt 
in de kosten voor materiaal en werkuren. In deze begroting moet een evenwichtige 
verdeling van subsidie tussen van de betrokken partijen worden opgenomen. De 
aanvrager is verantwoordelijk voor de sub-verlening (sub-granting) van gelden aan de 
projectpartners. Het dekkingsplan geeft inzicht in de eigen bijdrage of ondersteuning 
van externe partijen voor het project. Het aangevraagde bedrag is minimaal € 7.500 
en maximaal € 30.000. Cofinanciering vanuit lokale, Nederlandse en/of andere 
internationale partners wordt gewaardeerd. Dit kan ook middelen in natura zijn (zoals 
tijd, kennis, faciliteiten, diensten, etc.);
e. Portfolio van het kernteam (in totaal max. 15 pagina’s A4 in pdf);
f. Beknopte CV van het kernteam (in totaal max. 2 pagina’s A4 in pdf); 
g. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de hoofdaanvrager van maximaal één jaar 
oud uit het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de 
Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
h. Een representatieve afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden vanuit 
het Stimuleringsfonds.
i. Een motivatiebrief van de buitenlandse partner(s);
j. Optioneel: een link naar een korte video (max. 3 minuten) waarin u en/of uw lokale 
partner(s) de motivatie toelicht.  
 
Let op: 
• Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen 

inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. 
• Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving en raak vertrouwd 

met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot 
maximaal 1 werkdag duren. 

• Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding 
subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de 
subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan. 

• Reiskosten kunnen alleen worden ingediend voor reizen naar groen/gele gebieden. 
Raadpleeg altijd vooraf het reisadvies van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken, en houd in het plan rekening met lokale (covid-)maatregelen.

• Je kunt geen concept projectplan aan het fonds voorleggen, maar tot uiterlijk 16 
januari advies vragen in de voorbereiding.

selectieprocedure
De beoordeling van de voorstellen binnen deze open oproep heeft de vorm van 
een tender. Dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen 
boven de andere worden verkozen. Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor 
subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal 
geprioriteerd worden. Daarbij wordt de volgende procedure gehanteerd: 
a. De voorstellen worden gerangschikt op basis van de gemiddelde scores op de drie 

https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
http://Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
http://Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
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beoordelingscriteria. 
b. In het geval voorstellen gelijk eindigen op basis van de gemiddelde scores en het 
subsidieplafond met deze voorstellen wordt bereikt, wordt binnen deze voorstellen 
prioritering gegeven aan het voorstel dat integraal het hoogst scoort.
c. Binnen de alsdan gelijk eindigende voorstellen wordt prioriteit gegeven aan het 
voorstel dat het meeste bijdraagt aan de diversiteit van de thematiek binnen de 
selectie. 

Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling 
en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats op basis van de Regeling 
Open Oproep van het Stimuleringsfonds en op basis van de criteria van deze open 
oproep. Per aanvraag brengt de commissie een advies uit aan het bestuur van het 
Stimuleringsfonds. 

ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum ontvangt u via de digitale aanvraagomgeving van 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een ontvangstbevestiging. De voorstellenselectie 
wordt uiterlijk 28 maart 2023 via de online aanvraagomgeving aan de aanvragers 
bekendgemaakt.

contact 
Voor vragen over de open oproep en de procedure kun je contact opnemen met Mireille 
de Koning en/of Yasmin Kursun via international@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 16 
00.

context 
Deze open oproep draagt bij aan de uitvoering van het Programma Internationalisering 
dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt uitgevoerd in opdracht van 
de ministeries van BZ en OCW. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert binnen 
het beleidskader van het Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024 en met financiering 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken een vierjarig programma uit onder de titel 
‘Inclusive Cities and Societies through Design’. Centraal in het programma staat de 
rol en inzet van ontwerp(denken) in het bevragen van en bijdragen aan oplossingen 
voor de gevolgen van snelle urbanisatie en klimaatverandering en de maatschappelijke 
thema’s die hieraan zijn verbonden. Cross-disciplinair en cross-geografisch werken 
wordt hierin gestimuleerd, zowel binnen de ontwerpdisciplines als daarbuiten, waarbij 
het gaat om het bieden van kansen voor gelijkwaardige samenwerking tussen partners 
in Nederland en in andere landen. 

Met dit programma streeft het Stimuleringsfonds naar:
• Het opbouwen van samenwerkingen, allianties, en (kennis)netwerken tussen 

ontwerpers gevestigd in Nederland en andere landen om globale uitdagingen aan 
te gaan;

• Het versterken van projecten die lokaal verweven en gebaseerd zijn op een lokale 
vraag;

• Het bevorderen van een inclusieve en gelijkwaardige benadering van 
grensoverschrijdende opgaven, samenwerking en uitwisseling. 

https://content.stimuleringsfonds.nl/files/nvg/i_012/sciregelingopenoproep20212024.pdf
https://content.stimuleringsfonds.nl/files/nvg/i_012/sciregelingopenoproep20212024.pdf
https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
mailto:international%40stimuleringsfonds.nl?subject=
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