
   
 

Cera Impulsprogramma  

Het Cera Impulsprogramma is een financierings- en coachingsprogramma voor trajecten waarbij 2 of meer 
organisaties een gelijkwaardig samenwerkingsverband aangaan gedurende 3 jaar. Het traject is experimenteel, 
via een lerend netwerk hebben de samenwerkingen een duurzame impact op de organisaties en op sectorniveau. 
De organisatieversterking en -verandering resulteert in een verdieping en ondersteuning bij de uitrol van 
participatieve kunstpraktijken en draagt bij aan de cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie.  
 
Zes trajecten kunnen ondersteund worden met een jaarlijks bedrag van 15.000 euro (Totaal 270.000 euro) en met 
coaching/begeleiding, gedurende 3 jaar.  
 
1. Doel: De trajectoproep is gericht op  

(1) organisatieversterking en -verandering van de indieners bij de uitrol van hun participatieve 
kunstpraktijken. Het resultaat van de samenwerkingen heeft een impact op een of meerdere uitdagingen 
waar het werkveld van de participatieve kunstpraktijk voor staat en draagt bij aan de cultuurparticipatie 
van mensen in een kwetsbare positie. 
(2) ontwikkeling van samenwerkingsmodellen die gedeeld kunnen worden met of impact hebben op 
sectorniveau. Dēmos vzw, kenniscentrum voor participatie en democratie, documenteert elk traject op 
basis van de input van de ondersteunde organisaties zodat we achteraf met de leerervaringen aan de slag 
kunnen gaan. 
 

2. Aard van het traject: experimenteel.  
We vragen om een inspanningsverbintenis, niet om een resultaatsverbintenis.  
Het Cera Impulsprogramma is geen projectfinanciering. Het is evenwel niet uitgesloten dat in een traject 
concrete acties worden ontwikkeld, maar deze dienen het doel van het samenwerkingsverband en zijn geen 
doel op zich. Mogelijke samenwerkingsverbanden zouden kunnen zijn:  

• Experiment dat inspeelt op uitdagingen op vlak van publieksbemiddeling en de artistieke 
waardering van de participatieve kunstenpraktijk.  

• Een duurzaam model voor coproductie(s).  

• Inbedding en verankering in verwante sectoren zoals de brede zorg- en welzijnssector. 

• Centralisatie van een aantal facetten van de werking: vb. verkoop, communicatie, administratie, 
onthaal, …  

• Delen en ontwikkeling van nieuwe methodiek(en) en formats: vb. talentontwikkeling, 
buurtgericht werken, tools voor actieve participatie en de inbedding ervan, bereiken van 
kwetsbare doelgroepen, … 

• Samenwerking rond spreiding en presentatie. 

• Delen van infrastructuur tussen organisaties onderling.   
 

3. Voor wie is het Cera Impulsprogramma bedoeld?  

• organisaties met participatieve kunstpraktijk als kernactiviteit (bvb. sociaal-artistieke of kunsteducatieve 
organisaties)  

• organisaties actief binnen de brede welzijns- en zorgsector die vanuit hun dagelijkse werking in contact 
zijn met mensen in een kwetsbare positie  

• kunstenorganisaties en cultuur- en gemeenschapscentra  
 

4. Voorwaarden voor het samenwerkingsverband. 

• Minimum 2 partners om een trajectvoorstel in te dienen, waarvan:.  
o Minstens 1 van de partners in de dagelijkse werking reeds inzet op participatieve 

kunstpraktijken. 
o Minstens 1 van de partners in de dagelijkse werking reeds inzet op het werken met 

mensen in een kwetsbare positie.  



   
 

• De hoofdindiener is een vzw of feitelijke vereniging. 

• Er kunnen partners uit andere sectoren deelnemen mits ze een meerwaarde hebben op dat 
samenwerkingsverband dat gericht is op werken met mensen in een kwetsbare positie.  

• Bovenlokale partnerschappen zijn mogelijk voor Brussel en Vlaanderen.  

• Er dient 1 organisatie aangeduid te worden als administratieve en juridische verantwoordelijke voor 
het project (= de hoofdindiener).  

• We vragen om een gelijkwaardige samenwerking naar ieders vermogen.  

• De partners (minimum 2 organisaties) dienen samen het dossier in en verdedigen samen hun 
trajectvoorstel. Ook de verantwoordelijkheid bij de financiering, de uitvoering, de evaluatie en de 
afrekening is gedeeld.  

• Cofinanciering is niet verplicht, maar we vragen wel om aan te tonen dat het traject ingebed is in de 
werking van elke partnerorganisatie.  

 
5. Begeleidingstraject  

Het begeleidingstraject richt zich op alle partners en wordt opgezet als een lerend netwerk. 
De organisaties staan open voor ondersteuning en coaching door Dēmos en Cera en bijkomende partners.  
 

6. Indiening en selectieproces 
De dossierlast is erg groot bij de organisaties die we wensen te bereiken. We opteren er daarom voor om via 
een oproep enkel een korte schriftelijke motivatie te vragen. Max. 12 trajecten worden weerhouden voor een 
mondelinge pitch voor een selectiecommissie. Na de pitch worden er door de selectiecommissie 6 trajecten 
geselecteerd die trajectondersteuning krijgen.  
 
Deadline voor het indienen van een dossier: 1 maart 2019. 
Kalender met alle deadlines en de fasering: klik hier. 
Indienformulier: klik hier. 
 

De trajectvoorstellen worden getoetst aan onderstaande beoordelingscriteria:  
 

• De mate waarin het traject gericht is op organisatieversterking en -verandering en leidt tot meer en 
betere participatieve kunstpraktijken. 

• De mate waarin het voorgestelde traject de positie van en het draagvlak voor participatieve 
kunstpraktijken in die sectoren versterkt. 

• De mate waarin burgers in een kwetsbare positie baat hebben bij de doelstellingen van het traject en 
de mate waarin men in het traject het perspectief van deelnemers in rekening brengt. 

• De mate waarin elke partner voordeel kan halen uit het samenwerkingsverband en zijn expertise 
inbrengt volgens eigen vermogen. 

• De mate waarin het voorgestelde traject ruimte laat voor experiment en bijsturing. 

• De mate waarin het traject vernieuwend is of een nieuwe ontwikkeling bevat in een reeds lopende 
samenwerking. 

• De mate waarin de doelstellingen en inhoud van het voorgestelde traject vertaald worden in de 
zakelijke planning. 

• De mate waarin het geheel aan goedgekeurde trajecten een meerwaarde is voor het implementeren, 
omkaderen en inbedden van participatieve kunstpraktijken in het bredere kunstenveld en 
aanverwante sectoren. 

 
Meer info bij de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma: 

An Van den Bergh - an.vandenbergh@demos.be - T.+32 (0)2 204 07 00 - M. 0474 64 98 03 

Ann Van de Vyvere – ann.vandevyvere@demos.be - T.+32 (0)2 204 07 00 - M. 0468 12 69 90 

https://demos.be/sites/default/files/fasering_cera_impulsprogramma_0.pdf
https://demos.be/sites/default/files/indienformulier_cera_impulsprogramma_0.docx
mailto:an.vandenbergh@demos.be
mailto:ann.vandevyvere@demos.be

