Voorwaarden Project Advies op Maat
Wie kan een aanvraag doen?
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk die in belangrijke mate werken met vrijwilligers kunnen voor een
advies in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op de werkterreinen cultuur
en erfgoed in de provincie Utrecht. Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag
niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.
Overheidsinstellingen of instellingen die een overheidstaak uitvoeren, zoals onderwijsinstellingen, komen niet
voor ondersteuning in aanmerking, evenmin als organisaties die fondsen werven voor derden en instellingen
waarbij hoofdzakelijk betaalde professionals werkzaam zijn.
Over welke onderwerpen kunt u advies aanvragen?
Organisaties die advies willen over vragen over één of meerdere onderwerpen als:
•
Strategieontwikkeling
•
PR en marketing
•
Verandering van bestuursmodel
•
Wenselijke bestuursmutaties
•
Kwaliteitsverhoging van het bestuurlijke proces
•
Vrijwilligersbeleid
•
Vergroting van de eigen inkomsten
•
Verbetering van het bestaande verdienmodel
•
Fondsenwerving
•
Verbetering van de financiële verslaglegging
•
Verbetering van werkprocessen
•
Versterking van de communicatie
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
vijf dagdelen, is immers beperkt, niet alles kan worden behandeld.
 Een advies is niet vrijblijvend. Bij inschrijving committeert het bestuur zich aan de benodigde inzet voor
het doorlopen van het traject.
Hoe maken we een selectie?
Na sluiting van de inschrijvingsperiode worden alle binnengekomen adviesvragen besproken door een
selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, Provincie
Utrecht, SESAM Academie, Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC. Aanvragen die passen binnen de criteria
en bij de in het project bedoelde onderwerpen kunnen in aanmerking komen voor een advies. Wanneer de
aanvragen om advies het aanbod van 20 waardecheques overschrijdt, worden náást de voorwaarden en
onderwerpen ook de volgende criteria toegepast:
1.
2.
3
4.

spreiding over de regio
inhoud en variatie in adviesaanvragen
noodzaak/urgentie van de aanvraag
aanwezige deskundigheid bij de adviseurs van de SESAM Academie

Over de uitslag van het selectieproces wordt niet gecorrespondeerd.
Ter informatie
Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC kent u ongetwijfeld al als instellingen waar u met al uw inhoudelijke
vragen terecht kunt voor tips of kundig advies. Voor Advies op Maat zullen zij mede selecteren welke
adviesvragers de SESAM-adviezen zullen ontvangen. De adviezen die de SESAM-adviseurs in het kader van
dit project bieden zijn bedoeld als extra impuls voor culturele stichtingen en verenigingen. Deze adviezen
bieden verdieping: de adviseur heeft tot vijf dagdelen beschikbaar om over bedrijfsmatige zaken te adviseren.
Normaal gesproken kosten vijf dagdelen van een SESAM-adviseur € 625,-. Een vergelijkbaar advies van een
regulier bureau zou nog veel duurder zijn. Als u in het kader van dit project een adviescheque toegekend krijgt
vragen wij een eigen bijdrage van € 50. Alle overige kosten komen voor rekening van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Provincie Utrecht.

