
Begeleiding inhaalbeweging digitale collectiedata



Projectbegeleiding

Meemoo biedt begeleiding bij opstellen projectvoorstel én tijdens 
projectverloop (net zoals in vorige call)

leidende principes & algemene aanpak:
• doelstellingen van reglement als leidraad

• wegwerken van achterstanden
• open data en zichtbaar maken / valoriseren van collectie(data)
• hoe het project past binnen bredere visie van organisatie(s)

• projectmanagement: is het haalbaar en duidelijk?
• wees zo concreet mogelijk, structureer de inhoud

• samenwerking tussen projecten stimuleren
• collegagroep digitale collectieregistratie
• meemoo begeleidt enkel, we zetelen niet in de jury



Projectbegeleiding

Wat houdt de begeleidingstraject precies in?

We onderscheiden twee fases:
• projectbegeleiding tijdens de aanvraagfase
• projectbegeleiding tijdens de uitvoeringsfase



Projectbegeleiding tijdens de aanvraagfase

Online pitchmoment (25 & 26 augustus): kans om je projectvoorstel toe te 
lichten en advies te krijgen

• verloop (20min):
• 10 min presenteren: een powerpoint is wenselijk maar niet verplicht
• 10 min feedback- /adviesronde

• volgende zaken kunnen aan bod komen in de pitch:
• het concept van het project;
• een plan van aanpak;
• wat de aanleiding is om dit project in te dienen;
• de mogelijke partners en samenwerkingen binnen het project.

• nota’s, eerste concepten of drafts worden idealiter op voorhand 
doorgestuurd

https://meemoo.be/nl/vormingen-en-events/pitchmoment-subsidieoproep-inhaalbeweging-digitale-collectiedata-1


Projectbegeleiding tijdens de aanvraagfase

Na het pitchmoment: ondersteuning en begeleiding bij de opmaak van het 
dossier

• revisie van de werkversies
• naargelang de inhoud van het project, worden verschillende collega’s 

betrokken
• feedback wordt via gedeelde documenten of (online) meeting 

besproken
• betrek ons tijdig



Projectbegeleiding tijdens de uitvoeringsfase

Zodra de toekenning van de projecten is bekendgemaakt: 

• eerste individuele afspraak: afstemming over begeleiding van meemoo
• wat zijn de verwachtingen?
• welke expertise is wanneer nodig?

• regelmatige opvolgingsmomenten (minimum bij overgang van 
projectfases)

• permanente bereikbaarheid voor advies en ondersteuning (single point 
of contact)

• ondersteuning bij rapportering (o.a. op CEST)
• feedback bij opmaak van eindrapport



Links

• Reglement, voorwaarden en criteria
• Nieuwsbericht
• Het pitchmoment
• Projectbegeleiding
• Draaiboek indienen projectaanvraag (CEST)

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/projectsubsidies/projecten-inhaalbeweging-digitale-collectiedata
https://meemoo.be/nl/nieuws/extra-oproep-projectsubsidie-inhaalbeweging-digitale-collectieregistratie
https://meemoo.be/nl/vormingen-en-events/pitchmoment-subsidieoproep-inhaalbeweging-digitale-collectiedata-1
https://meemoo.be/nl/projecten/projectbegeleiding-van-a-z-bij-de-inhaalbeweging-digitale-collectiedata
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Draaiboek_indienen_projectsubsidie_%27Inhaalbeweging_digitale_collectieregistratie%27


Zijn er nog 
vragen?

astrid.vergauwe@meemoo.be


