Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland
Voorwaarden en selectiecriteria Project “Advies op Maat”
Wie kan aanvragen doen?
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk die in belangrijke mate werken met vrijwilligers kunnen een
advies aanvragen vanuit dit project. Uit de statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het werkterrein
cultuur, natuurbehoud en erfgoed in de provincie Flevoland. Het bestuur van de rechtspersoon moet
breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.
De aanvraag moet passen binnen de doelstelling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Overheidsinstellingen of instellingen die een overheidstaak uitvoeren, zoals onderwijsinstellingen,
komen niet voor ondersteuning in aanmerking, evenals organisaties die fondsen werven voor derden en
instellingen waarbij in hoofdzaak professionals werkzaam zijn. Ook projecten (organisaties) met een
overwegend sociaal‐maatschappelijk, religieus of politiek karakter zijn uitgesloten’.
Over welke onderwerpen kunt U advies aanvragen?
Organisaties die advies willen over één of meerdere onderwerpen als:








Strategieontwikkeling
Verandering bestuursmodel en/of verhoging kwaliteit van het bestuurlijk proces
Vrijwilligersbeleid
Vergroting van de eigen inkomsten: verbetering eigen verdien model en/of fondswerving
Verbetering werkprocessen en financiële verslaglegging
Communicatie, PR en marketing
Samenwerking en/of fusie met andere organisaties

Waar moet u op letten als u zich aanmeldt?
‐ Het is van belang dat de organisatie de reikwijdte van de vragen en het aantal beperkt. De tijd,
maximaal 5 dagdelen inclusief intakegesprek, is immers beperkt, niet alles kan worden behandeld.
‐ Een advies is niet vrijblijvend. Bij inschrijving committeert het bestuur van de organisatie zich aan de
benodigde inzet voor het doorlopen van het adviestraject en de implementatie van de afgesproken
verbeteringen
Hoe maken we de selectie?
Na sluiting van de inzendingstermijn worden de binnengekomen advies aanvragen besproken door een
selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland en
de SESAM academie. Het Centrum voor Amateurkunst Flevoland zal als adviseur optreden. Aanvragen
die passen binnen de voorwaarden en de bij de in het project bedoelde onderwerpen kunnen in
aanmerking komen voor een advies. Wanneer de aanvragen om advies het aantal van 7 overschrijdt,
worden naast de voorwaarden en onderwerpen de volgende criteria toegepast:






Spreiding over de regio
Noodzaak/urgentie van de aanvraag
Inhoud en variatie in de aanvragen
Aanwezige deskundigheid bij de adviseurs van de SESAM academie

Over de uitslag van het selectieproces wordt niet gecorrespondeerd.
Ter informatie
Na de eerste ronde waarin maximaal 7 waardebonnen voor “Advies op Maat” volgt op een later tijdstip
een tweede aanvraagronde. Ook in die ronde worden maximaal 7 waardebonnen uitgereikt.
Na toekenning van de waardebon wordt contact opgenomen met de aangewezen SESAM adviseur. Er
volgt dan een intake gesprek. Op basis van dat gesprek wordt een Plan van Aanpak opgesteld dat zowel
door de organisatie als de adviseur dient te worden geaccordeerd. De adviseur heeft 5 dagdelen
beschikbaar om te adviseren.

