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1 HET VOORTGANGSRAPPORT 

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet voorziet, naast een jaarlijkse verantwoording over de besteding van de 
toegekende werkingssubsidie, ook een tussentijdse verantwoording aan de hand van een 
voortgangsrapport in het derde jaar van de subsidieperiode (2022).  
In dit voortgangsrapport moet elk intergemeentelijk samenwerkingsverband een evaluatie maken van 
de invulling van de regierol en een beschrijving geven van de inhoudelijke werking tijdens het eerste en 
tweede werkjaar. Gebruik de cultuurnota, die in 2019 werd ingediend, als uitgangspunt. 
 
In het voortgangsrapport komen volgende elementen aan bod:  
 

1.1 VISIE OP HET BOVENLOKALE CULTUURWERK BINNEN DE REGIO 

• Beschrijf of de visie op het bovenlokaal cultuurwerk in de regio tijdens de werkingsperiode is 
geëvolueerd en licht dit toe.  

 

1.2 EVALUATIE VAN DE INVULLING VAN DE REGIEROL 

• Maak een evaluatie van de invulling van de regierol tijdens de voorbije werkingsperiode.  
• Beschrijf hoe je de regierol hebt ingevuld en hoe deze invulling eventueel geëvolueerd is. 
• Evalueer kritisch de sterktes en zwaktes van de invulling van de regierol. 
• Beschrijf hoe de regierol in de komende 3 jaar zal worden ingevuld. 

 
 

1.3 POSITIONERING & SAMENWERKING MET CULTURELE & 

BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE ACTOREN IN DE REGIO 

• Beschrijf hoe het IGS zich de voorbije periode gepositioneerd heeft tegenover de actoren uit de 
regio. Met welke partners werk je nu al structureel samen en met welke partners wil je dat in de 
komende 3 jaar doen?  

• Licht ook toe met welke culturele of beleidsdomeinoverschrijdende actoren, die vermeld worden 
in het beleidsplan, je nog niet samengewerkt hebt, en waarom. 
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1.4 NODEN EN TROEVEN VAN DE REGIO 

• Beschrijf hoe het IGS de voorbije werkingsperiode heeft ingespeeld op de specifieke noden en 
troeven van de regio, zoals beschreven in de cultuurnota.  

• Beschrijf eventuele nieuwe of andere noden en troeven die je hebt gedetecteerd. 

2 HOE INDIENEN?  

Voor het voortgangsrapport voorzien we geen sjabloon. Je maakt dus zelf een document op waarin je 
een antwoord formuleert op bovenstaande vragen. Zorg er zeker voor dat alle elementen aan bod 
komen, maar focus op de essentie en beperk het aantal pagina’s.  
Het document wordt in KIOSK samen met de documenten voor de jaarlijkse verantwoording opgeladen 
in het jaardossier 2021 in het daarvoor voorziene veld. Je dient het dus ook uiterlijk op 30 juni 2022 in.  
Hou er wel rekening mee dat je max. 1 document kan opladen dat niet groter is dan 2MB.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


