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Reflectie op de Brabant C criteria: Ontwikkelproject 
 
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 dat uw project gericht was op:  
 - de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
 - innovatie van een bestaand cultuurproject; en/of 
 - validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten 
 
2. Beschrijf hoe uw project gericht was op het op duurzame wijze versterken van het cultuursysteem van de provincie 
Noord-Brabant, door: 
 - activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
 - een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke  organisaties en 
burgers sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en 
 - innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te  bevorderen 
 
3. Beschrijf hoe uw project in potentie voldoet aan de vereisten voor een Project van ten minste Nationaal Belang (§11 van 
de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant), door te beschrijven hoe het project aansluit bij de volgende 5 
voorwaarden: 
 a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval  
 blijkend uit de creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en 
 blijkend uit de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant; 
 b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal 
 belang; 
 c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht  en 
vakmanschap; 
 d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap; 
 e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving; 
 


