
 
 
 
 
 

HOE BEREID JIJ JE HET BESTE VOOR OP DE 
KOMENDE JAREN? 

 

Vraag je dit jaar een meerjarige subsidie aan bij de landelijke of lokale overheid? Dan 

heb je een goed verhaal nodig. Een verhaal dat duidelijk maakt waar jij als organisatie 

voor staat. Welke waarde je biedt en welke ambitie je nastreeft. Hoe je als organisatie 

inspeelt op ontwikkelingen in jouw regio en welke innovatieve activiteiten je ontwikkelt.  

Cultuurontwerp helpt je daarbij. Kijk hier welk programma het beste bij jou past. 

 
CHECKLIST 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft jouw organisatie meer dan 10 vaste 

medewerkers? 

Wil je samen met je medewerkers jullie 

koers voor de komende jaren 

aanscherpen? 

Wil je een heldere koers voor de toekomst 

die gedragen wordt door de medewerkers? 

Wil je een basis hebben voor het 

meerjarenplan en de subsidie aanvraag? 
 

 Wil je dit combineren zodat je eind 2019/ 

begin 2020 het best mogelijke verhaal 

indient bij gemeente, ministerie of fonds 

podiumkunsten? 

 

Vind je het leuk om met collega 

leidinggevenden te sparren? 

Wil je weten wat de beste voorbereiding is 

voor een meerjarige aanvraag en hoe je dit 

zo doet dat het echt het verhaal is van 

jouw organisatie? 

 

Routeplanner Sessie 

Indien je een beproefde methode wilt die 

haarfijn aansluit bij jullie praktijk en die 

jou werk uit handen neemt. 
 

 

Bestaat jouw organisatie uit een kleine 

kern van medewerkers? 

Wil je een overzicht van hoe je het gaat 

aanpakken en praktische input over 

strategie en ontwikkeling ontvangen? 
 

 Heb je de Routeplanner gelezen en vind je 

het fijn vindt om daar verdieping op te 

krijgen? 
 

 

Wil je een start maken met de 

voorbereiding voor het schrijven van een 

meerjarige aanvraag? 
podiumkunsten  
 

 

Strategie Sprint 
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