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Covid-19 heeft in veel praktijken voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Met een extra 
impuls biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie professionals binnen de 
vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur nu de mogelijkheid 
een onderscheidende strategie te ontwikkelen om tot een toekomstbestendige 
praktijk te komen. Voorstellen kunnen tot en met woensdag 8 september 2021 
worden ingediend.

Let op: deze oproep is beëindigd.

Door de covid-19-crisis is de urgentie om te professionaliseren en strategisch over 
de toekomst na te denken sterk toegenomen. Meer dan ooit hebben we ervaren dat 
lopende opdrachten zomaar stil kunnen vallen, en dat nieuwe opdrachten verwerven 
een stuk uitdagender is geworden door het wegvallen van informele ontmoetingen. Hoe 
kun je komen tot nieuwe vormen van acquisitie? Hoe zorg je ervoor dat je je zichtbaar 
en onderscheidend blijft voor anderen? En op welke manier kun je je praktijk het beste 
innoveren? Een langetermijnvisie en -strategie, zowel in artistiek als ondernemend 
opzicht, zijn daarom van groot belang. Maar hoe vind je juist een goede balans tussen 
beide?

Deze open oproep biedt de mogelijkheid onderzoek te doen op het gebied van 
professionalisering, reflectie en praktijkverdieping. We verwachten dat aanvragers in 
hun voorstel met name inzicht geven in een (toekomst)visie en probleemstelling, en een 
plan van aanpak voor langetermijnontwikkeling uiteenzetten, waarbij minstens twee 
partners of adviseurs worden betrokken. Zo wil het fonds het ontwerpveld versterken 
en verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappij aanjagen. 
De oproep wordt voor de achtste keer uitgezet en is gericht op de vakgebieden 
vormgeving, architectuur en digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Bekijk hier de 
toekenningen van de laatste oproepen begin 2020 en eind 2020.

budget
De maximumbijdrage is € 7.500. Het beschikbare budget biedt ruimte om maximaal 
33 projecten te ondersteunen. Met de bijdrage kunnen kosten worden vergoed die 
ondersteunend zijn aan het gestelde doel binnen de open oproep, bijvoorbeeld 
gewerkte (eigen) uren, reiskosten, het inhuren van specifieke kennis en eventueel 
materiaalkosten. Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten, zoals 
de huur van een studio, kantoorkosten, de ontwikkeling van een huisstijl en website, het 
inwinnen van juridisch advies of voor de doorontwikkeling van een bestaand ontwerp. 
Deze extra Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping is mogelijk geworden 
door het vierde steunpakket dat door minister Van Engelshoven beschikbaar is gesteld. 
Voor deze open oproep is een maximumbedrag van € 250.000 beschikbaar. 

indienen
Voorstellen kunnen tot en met woensdag 8 september 2021 worden ingediend 
via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
Selecteer hier de ronde ‘open oproep’ en vervolgens de ronde ‘Professionalisering en 
praktijkverdieping #8’.

Je voorstel bestaat uit:
1 een beknopt en samenhangend projectplan gericht op reflectie, praktijkontwikkeling 

en eventueel uitvoering (max. 7 pagina’s op A4-formaat in pdf) met daarin:
a een visie op de positionering van de maker, ontwerper of studio ten opzichte van 

het werkveld en toekomstvisie op de eigen praktijk (uit het voorstel blijkt dat de 
ontwerper in de huidige praktijk door covid-19 tegen beperkingen aanloopt);

b een duidelijke probleemstelling in de eigen praktijk voor een 
langetermijnontwikkeling;

c een plan van aanpak met onderbouwing en toelichting op minstens twee 

https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/AUUID/71CF62085
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partners/ adviseurs die bij concretisering en/of implementatie ervan worden 
betrokken (bijvoorbeeld door begeleiding of uitwisseling van kennis); 

d een toelichting op het beoogde effect voor de eigen praktijk, zowel voor de 
artistieke ontwikkeling als het ondernemerschap;

e een visie op de relevantie van de binnen de eigen ontwerppraktijk ontwikkelde 
aanpak voor het ontwerpveld en hoe die met anderen kan worden gedeeld;

2 een begroting met planning (max 2 pagina’s op A4-formaat in pdf);
3 een beknopt CV (max 2 pagina’s op A4-formaat in pdf);
4 een portfolio met recent en relevant werk (max. 10 pagina’s op A4-formaat in pdf);
5 een recent uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel.

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling 
van het voorstel plaatsvinden.

Let op: Vraag op tijd je inloggegevens aan voor de online aanvraagomgeving. Het 
valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal één werkdag duren.

beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs 
een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is 
opgezet en de mate waarin het aansluit op deze oproep. Zij brengen advies uit op basis 
van de volgende criteria:

• de artistieke kwaliteit van het portfolio;
• de scherpte van de reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk tot nu toe en 

hoe deze stap van meerwaarde kan zijn voor een meer toekomstbestendige praktijk;
• de kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat en de 

omgang met de covid-19-realiteit;
• de kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs.

scoremethodiek
Elke adviseur beoordeelt individueel elk dossier op de bovenstaande criteria, die in 
onderlinge samenhang worden beoordeeld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een 
vijfpuntsschaal:
1 onvoldoende;
2 matig;
3 voldoende;
4 goed;
5 zeer goed.

Alle adviseurs geven voor elk criterium een apart cijfer. Tijdens de vergadering kan dit 
cijfer door de individuele adviseur worden aangepast op basis van de discussie. Na 
het behandelen van alle dossiers wordt de som van de cijfers per dossier definitief 
vastgesteld. Hieruit volgt per ronde een rangschikking op basis van de gewogen 
gemiddelden. 

voorwaarden en bepalingen
• de ontwerper/ontwerpstudio voert al minimaal drie jaar een eigen praktijk binnen het 

vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur;
• er is sprake van ten minste twee partners of partijen waarmee wordt samengewerkt 

of waarbij kennis wordt ingewonnen. De keuze voor deze partners of partijen is 
gemotiveerd;
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• het voorstel wordt binnen 12 maanden na het bekendmaken van de selectie 
afgerond;

• aanvragen kunnen worden ingediend door ontwerpers en ontwerpstudio’s gevestigd 
in Nederland;

• ontwerpers en makers die in een eerdere editie van deze open oproep zijn 
ondersteund en op dit moment nog bij een lopend traject betrokken zijn kunnen niet 
indienen.

procedure
• De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent 

dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de 
andere.

• Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.
• Uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een 

ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de 
open oproep; dit gebeurt eveneens per e-mail. Het Stimuleringsfonds zal daarbij 
alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen. Afgewezen voorstellen 
ontvangen een negatieve beschikking. Het fonds streeft naar bekendmaking voor 20 
oktober 2021.

• De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen 
de kaders van de Regeling Open Oproep. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op 
basis van deze regeling.

• De oproep richt zich specifiek op de beleidsdoelstelling: bevorderen van een 
gezonde en vernieuwende ontwerpinfrastructuur. 

meer weten?
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met 
Dewi Kruijk via d.kruijk@stimuleringsfonds.nl of Hyun Vin Kaspers via h.kaspers@
stimuleringsfonds.nl of via 010-4361600. Voor deze open oproep kan geen concept van 
het voorstel aan het fonds worden voorgelegd.
deel link

https://content.stimuleringsfonds.nl/files/nvg/i_012/sciregelingopenoproep20212024.pdf
mailto:d.kruijk%40stimuleringsfonds.nl%20?subject=
mailto:%20h.kaspers%40stimuleringsfonds.nl?subject=
mailto:%20h.kaspers%40stimuleringsfonds.nl?subject=
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