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Reflectie op de Brabant C criteria: Matching Impactproject
Dit document dient als aanvuling op de eigen inhoudelijk verantwoording te worden ingediend.
In de evaluatie t.b.v. de verantwoording van het project dien je te reflecteren op het project volgens de criteria die je
als projecthouder hebt ingevuld in het aanvraagformulier én de overwegingen daarover in het advies van de
adviescommissie. Pak het advies er dus weer bij als je deze evaluatie invult. Je kunt naar aanleiding van
onderstaande vragen resultaatgericht aangeven wat je project voor je eigen doelstellingen en die van Brabant C
heeft opgeleverd.
Let op: deze reflectie vragen wij naast je eigen inhoudelijke rapportage, en vervangt deze dus niet!

1. Beschrijf hoe het project van hoge culturele kwaliteit met onderscheidend vermogen op ten minste nationaal niveau
was/is, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Beschrijf tevens welke ten minste
nationale belangstelling van afnemers, vakgenoten en/of vakpers er is of is geweest.
2. Beschrijf hoe uw project heeft bijgedragen aan een duurzame oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Neem
hierbij de volgende vragen in acht:
- wat was uw vooraf gestelde impact statement en welke duurzame impact is in ieder geval gerealiseerd?
- hoe hebben de projectresultaten bijgedragen aan de impact?
- welke partijen hadden/hebben direct en indirect belang bij de behaalde projectresultaten?
- welke ten minste nationale belangstelling uit het betreffende vakgebied heeft de oplossing (uw project, de resultaten)
gegenereerd?
3. Beschrijf hoe uw project heeft bijgedragen/bijdraagt aan duurzame samenwerking van private partijen, culturele sector en
overheid. Neem hierbij de volgende vragen in acht:
- welke organisaties uit het betreffende maatschappelijke domein waren betrokken bij de uitvoering van het project?
- welke organisatie(s) uit het betreffende maatschappelijke domein heeft/hebben financieel (niet in kind) bijgedragen aan het
project?
- welke private partij(en) heeft/hebben financieel (niet in kind) bijgedragen aan het project?
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