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eVoor het opstellen en indienen van een voorstel voor de open oproep Bouwen aan 

talent wordt gebruik gemaakt van het projectcanvas. Het projectcanvas stelt 
de commissie die de aanvragen zal beoordelen in staat zich snel een beeld te 
vormen van de voorgestelde ontwerpopgave, onderzoek of experiment, waaraan 
gedurende vier maanden met een starter zal worden samengewerkt. Informatie 
uit het projectcanvas zal ook gebruikt worden om de opgave en de werkplek te 
presenteren aan de startende ontwerpers en makers. Zij kunnen zich op basis 
daarvan inschrijven via een tweede open oproep.

Hieronder volgt per canvasonderdeel een korte toelichting:

Beoogde startdatum samenwerking (max. 100 tekens inclusief spaties)
De subsidie biedt ruimte om gedurende vier maanden samen te werken. Daarbij wordt 
uitgegaan van één dag per week voor de ervaren ontwerper of maker, en twee dagen 
voor de starter. De samenwerking kan starten binnen twee maanden vanaf maart 
2023. Geef hier aan wat de beoogde startdatum van het samenwerkingstraject is.

Het project (max. 1600 tekens inclusief spaties)
Aan welke ontwerpopgave, onderzoek of experiment wordt samengewerkt? Geef een 
toelichting op de gekozen thematiek en probleemstelling. Plaats het voorstel binnen 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen en het vakgebied. 

Eigen positie en missie (max. 1600 tekens inclusief spaties)
Geef een korte profielschets van de werkplek, de betrokken ervaren ontwerper of 
maker, de eigen ontwerpvisie, missie en positionering binnen het werkveld. Indien van 
toepassing, geef aan welke partners aan het project meewerken en in welke mate zij 
betrokken zijn.

Voorgestelde samenwerking (max. 1600 tekens inclusief spaties)
Hoe verwacht je het project in samenwerking met een startende ontwerper of maker 
aan te pakken? Bied inzicht in de werkwijze of strategie die wordt gehanteerd in het 
kader van de gestelde opgave. Licht ook toe wat de rol van de starter wordt, op welke 
manier er wordt samengewerkt en welke begeleiding er geboden kan worden. 

Gezochte expertise en verwachte meerwaarde (max. 1600 tekens inclusief spaties)
Licht toe wat de eigen motivatie is voor het samenwerkingstraject en maak duidelijk 
waar je naar zoekt in de samenwerking met een startende ontwerper of maker. 
Welke expertise of vaardigheden zou je graag betrekken in het project? Hoe kan de 
samenwerking bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk? Wat is de 
verwachte meerwaarde?
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