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Bijlage 2 - Criteria en beoordeling - Subsidieregeling 
meerjarige subsidie professionele kunst Maastricht 2021-2024 

Aanvragen passen binnen de kaders van de cultuurvisie Cultuur Maakt Maastricht, Maastricht Maakt Cultuur. De 
aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. De toelichting is niet bedoeld als uitputtende 
opsomming. De toelichting vermeldt de onderwerpen die in elk geval moeten terugkomen in de aanvraag.

criterium toelichting

Activiteiten  Geef het onderscheid aan tussen de kernactiviteiten en overige activiteiten.
 Hoe wordt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd?
 Waarin onderscheidt het aanbod zich van ander aanbod?

Impact op Maastricht Participatie
 Hoe wordt de prioriteit uit de cultuurvisie ‘Iedereen kan maken; iedereen kan 

meemaken’ vormgegeven?
 Hoe wordt actieve betrokkenheid van het publiek (cocreatie of anders) 

vormgegeven?

Publieksbereik
 Beschrijf de invulling van de prioriteit uit de cultuurvisie ‘Dichtbij de 

mensen’?
 Welke doelgroepen worden hoe bereikt?
 Wat is het aandeel van nieuw en meer divers publiek?

Talentontwikkeling en 
educatie

Talentontwikkeling
 Welke activiteiten voor het aantrekken, begeleiden en laten doorstromen van 

nieuw talent worden ondernomen?
 Welke relaties met de kunstvakopleidingen worden gelegd?

Educatie
 Beschrijf de vormgeving van de prioriteit Cultuurvisie ‘Iedereen kan leren.
 Is er onderscheid schoolgebonden educatie-activiteiten en andere 

activiteiten?
 Welke doelgroepen worden bereikt en in welke mate?

Functie in de infrastructuur 
in Maastricht

 Beschrijf de missie en visie van de organisatie.
 Kader de artistieke positionering in het cultuurlandschap.
 Welke samenwerking wordt binnen en buiten het eigen domein opgezet?
 Beschrijf de samenwerking in de Stedelijke Cultuurregio Zuid.

Governance en 
ondernemerschap

 Beschrijf de relatie tussen activiteiten, overhead en financiële positie.
 Wat is de financieringsmix en hoe wordt risicomanagement geborgd?
 Hoe worden de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code 

Diversiteit en inclusie toegepast? Beschrijf het tijdpad van invoering.
 Geef aan hoe uw organisatie vormgeeft aan duurzaamheid.
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Wijze van beoordeling
De aanvragen worden na het verstrijken van de deadline beoordeeld door het team Cultuur van de gemeente 
Maastricht en van een advies voorzien. Dat wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en 
wethouders.

• Een aanvraag kan goed (++) voldoende (+), twijfelachtig (+/-) of onvoldoende (-) beoordeeld worden op elk van de  
5 criteria.

• Als een aanvraag op 1 van de 5 criteria onvoldoende wordt beoordeeld volgt een afwijzend advies. Als het de enige 
aanvraag betreft voor een functie krijgt de aanvrager de kans aanpassingen door te voeren en de aanvraag binnen 
10 dagen opnieuw in te dienen. 

• Criterium 2 ‘impact op Maastricht’ weegt zwaarder dan de andere criteria. Een beoordeling van minder 
dan voldoende (+) op dit onderdeel leidt automatisch tot afwijzing van de aanvraag.

• Als voor een functie meer aanvragen zijn ingediend, krijgt de aanvraag die het best aan de criteria voldoet en 
op geen van de 5 criteria als onvoldoende wordt beoordeeld een positief advies. De andere aanvragen worden 
voorgedragen voor afwijzing.

• Bij gelijke beoordeling van verschillende aanvragen voor een functie wordt de aanvraag die wat betreft de criteria 
het best aansluit bij de cultuurvisie gemotiveerd benoemd als ‘best bij de criteria aansluitende aanvraag’.

Verantwoording
De cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur’ legt het accent dat iedereen (mee)maker van 
cultuur is.  Het is van belang om na te gaan hoe de cultuurfuncties in onze stad bijdragen aan deze missie.   

In het licht daarvan is een meer datagedreven sturing noodzakelijk. Die wordt in overleg met de instellingen geleidelijk 
ingevoerd in de komende cultuurplanperiode.  Het doel is om zowel de gemeente als de instellingen te helpen een 
fijnmaziger inzicht in de uitvoering te krijgen. Daardoor kan er een nog beter effect ontstaan in de realisering van de 
cultuurvisie. 
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