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TALENTONTWIKKELINGSBEURZEN 

Subsidiereglement 2023 

 

 

1 WAT IS EEN TALENTONTWIKKELINGSBEURS? 

Met een talentonwikkelingsbeurs van Literatuur Vlaanderen kun je als auteur, illustrator of vertaler 
een deel van de kosten voor je artistieke of professionele verdieping en ontwikkeling financieren. Je 
kunt de beurs aanvragen op elk moment in je carrière, als starter of als gevestigde auteur. De 
verdieping kan inhoudelijk-creatief of zakelijk zijn. De beurs speelt in op de steeds meer hybride 
beroepspraktijk van literaire makers en neemt verschillende aspecten van die beroepspraktijk (en de 
kosten die daaraan verbonden zijn) in rekening: een deelname aan cursussen en opleidingen, een 
traject met een (zakelijke) coach, een studiereis enzovoort.  

2 WIE KOMT IN AANMERKING? 

Je bent als auteur, vertaler of illustrator professioneel actief in het literaire veld, je wilt bouwen aan je 
carrière en je voldoet aan een van de onderstaande criteria:  

 Je diende eerder al een aanvraag in voor een van de volgende beurzen van Literatuur Vlaanderen 
of hebt een van de volgende beurzen ontvangen: 
− werkbeurzen voor auteurs en illustratoren; 
− projectbeurzen of stimuleringssubsidies voor (beginnende) literair vertalers. 

 Je bent opgenomen in de databank van geaccrediteerde literair vertalers uit het Nederlands van 
Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. 

 Je bent opgenomen op de website auteurslezingen.be. 

Als aan geen van bovenstaande voorwaarden is voldaan, stuur je een artistiek cv mee waarin je 
aantoont dat je professioneel actief bent als auteur, illustrator of vertaler. Daarin licht je niet alleen je 
artistieke verwezenlijkingen toe, maar ook je ambitie en visie. Waar wil je met je werk naartoe?  

Als je in Nederland woont, kun je je richten tot het Nederlands Letterenfonds, dat een 

vergelijkbare subsidieregeling heeft, namelijk de ontwikkelbeurzen. Je kunt slechts bij een van 

beide organisaties een aanvraag indienen. 

De subsidieregeling van het Nederlands Letterenfonds staat niet open voor vertalers uit het 

Nederlands. Woon je in Nederland en ben je literair vertaler uit het Nederlands, dan kun je dus 

alsnog bij Literatuur Vlaanderen een talentontwikkelingsbeurs aanvragen. 

3 VOOR WELKE PROJECTEN KUN JE EEN BEURS KRIJGEN? 

 TYPE PROJECTEN 

Je kunt zelf beslissen voor welk project je subsidie aanvraagt. Aan de hand van het aanvraagformulier 
leg je een uitgewerkt plan voor het project in kwestie voor. De aard van deze projecten kan 
verschillend zijn: 

 projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van je algemene professionele vaardigheden; 
 projecten die je toelaten je literaire en artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen; 
 projecten die gericht zijn op het vergaren van kennis of ervaring gerelateerd aan het 

kunstenaarschap, zoals spreken in het openbaar of onderhandelingstechnieken. 

Als je project de verdieping van een schrijf- of vertaalproject bevat, reflecteer je in je aanvraag ook op 
hoe dat je algemene ontwikkeling als auteur ten goede komt. Geef aan hoe het plan niet alleen 
relevant is voor het slagen van je specifieke project, maar ook voor je verdere auteurscarrière. 

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/werkbeurzen-voor-auteurs-en-illustratoren
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/vertalers/vertalers-het-nederlands/projectbeurzen-voor-literair-vertalers
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/vertalers/vertalers-het-nederlands/stimuleringssubsidies-voor-beginnende-literair
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/vertalers/vertalers-uit-het-nederlands/erkenning-als-professioneel-vertaler
https://auteurslezingen.be/auteurslijst
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 PROJECTEN IN HET BUITENLAND 

De volgende projecten in het buitenland komen in aanmerking voor een talentontwikkelingsbeurs: 

 workshops en vormingen in het buitenland; 
 studiereizen gericht op research voor een literair werk;  
 het opbouwen van een professioneel netwerk in het buitenland. 

Reizen met als doel het maken van tijd of het vinden van inspiratie op een andere plek dan thuis 

komen niet in aanmerking. Voor residenties sturen Passa Porta en Literatuur Vlaanderen een keer 

per jaar een residentieoproep uit. 

Als je aanvraag een project bevat om je professioneel netwerk in het buitenland op te bouwen, 

licht dan je keuze en aanpak grondig toe. Waarom is je reis of bezoek relevant en welke stappen 

wil je daarbij precies ondernemen om zinvolle nieuwe contacten te leggen?  

 PROJECTEN DIE NIET IN AANMERKING KOMEN 

Voor de volgende projecten kun je geen ondersteuning krijgen via de regeling voor 
talentontwikkelingsbeurzen: 

 reizen naar het buitenland met promotionele doeleinden; 
 projecten die louter bestaan uit de aankoop van materiaal; 
 projecten die grotendeels worden uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld de betaling van een 

websitebouwer, podcastmaker enzovoort); 
 uitnodigingen van of bezoeken aan buitenlandse beurzen of festivals;  
 residenties bij culturele of literaire organisaties die vallen onder de residentiewerking van Passa 

Porta; 
 projecten waarvan het doel en karakter beter aansluit bij andere subsidieregelingen, zoals 

werkbeurzen, projectbeurzen en stimuleringssubsidies voor literair vertalers, translation grants 
of fragmentvertalingen.  

Voor uitnodigingen van of bezoeken aan beurzen of festivals ter promotie van je werk, kan de 

organisator in kwestie een travel grant aanvragen.  

4 WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING? 

Volgende kosten kunnen worden vergoed via een talentontwikkelingsbeurs: 

 inschrijvingsgeld voor een opleiding of vorming; 
 honoraria voor een coach of consulent; 
 materiaalkosten (tot maximaal 25% van de begroting); 
 reis- en accommodatiekosten voor een studiereis of vorming in het buitenland of voor een reis 

die de opbouw van een professioneel netwerk in het buitenland ondersteunt. 

Voor hotelovernachtingen in het buitenland toetsen we de opgegeven kosten af aan de wettelijk 
vastgelegde forfaits (maximale bedragen) zoals gepubliceerd door de Vlaamse overheid in dit 
overzicht.  

5 HOEVEEL SUBSIDIE KUN JE KRIJGEN? 

Per jaar kun je maximaal 2.500 euro subsidie krijgen. Dat kan voor één project zijn of voor meerdere 
kleinere projecten.  

Literatuur Vlaanderen vergoedt maximaal 80% van de begrote kosten. Je betaalt dus minstens 20% 
zelf. Het minimumbedrag voor een talentontwikkelingsbeurs bedraagt 250 euro.  

Literatuur Vlaanderen kent talentontwikkelingsbeurzen toe tot het in haar begroting voorziene 
bedrag is bereikt. Over het bedrag dat jaarlijks voor talentontwikkelingsbeurzen wordt uitgetrokken, 
vind je meer informatie op de website van Literatuur Vlaanderen.  

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/residenties
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/residenties
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/residenties
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/werkbeurzen-voor-auteurs-en-illustratoren
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/vertalers
https://www.flandersliterature.be/grants/translation-grants
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/vertalers/vertalers-uit-het-nederlands/subsidie-voor-een-fragmentvertaling-uit-het
https://www.flandersliterature.be/grants/travel-grants
https://www.vlaanderen.be/intern/buitenlandse-dienstreizen
https://www.vlaanderen.be/intern/buitenlandse-dienstreizen
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6 HOE VRAAG JE EEN SUBSIDIE AAN? 

 DEADLINES 

Er is een aanvraagronde per maand. De deadline is telkens de eerste dag van de maand, ook als die in 
het weekend of op een feestdag valt. Dien je aanvraag in voor het project, de vorming of de reis van 
start gaat.  

 WELKE DOCUMENTEN ZITTEN IN JE DOSSIER? 

Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en een duidelijke begroting. Sjablonen 
daarvoor vind je op de website van Literatuur Vlaanderen.  

In het aanvraagformulier geef je antwoord op de volgende vragen: 

 Hoe en op welke vlakken hoop je jezelf te ontwikkelen met dit project, deze vorming of deze reis? 
Welke ontwikkeldoelen wil je bereiken en hoe wil je die aanpakken?  

 Wat is je motivatie of beweegreden om deze opleiding te volgen of dit project uit te voeren? 
Motiveer je keuze voor een specifieke opleiding of coach. Geef inzicht in de inhoud van de 
opleiding of de achtergrond van de coach. 

 Geef zicht op je timing. Wanneer vindt de vorming of studiereis plaats? Hoeveel tijd voorzie je 
voor de voorbereiding en opvolging of reflectie? 

 Hoe wil je de (leer)ervaring verduurzamen? Waarom en op welke vlakken is de uitwerking van dit 
project relevant voor je hele carrière? 

 Wat zal het project kosten? Wat is je eigen inbreng? Welke uitgaven zijn er?  

Literatuur Vlaanderen biedt je de kans om je het inhoudelijke deel van je aanvraag (punt 4 in het 

aanvraagformulier) in te dienen in de vorm van een korte video (maximaal 5 minuten). In de video 

beantwoord je dan de vragen die hierboven staan.  

Alle andere punten in het aanvraagformulier vul je wel in, zoals gegevens van de aanvrager en 

een duidelijke begroting aan de hand van het Excelsjabloon. 

Je kunt pas een nieuwe beursaanvraag indienen wanneer de rapportering van je vorige project 
volledig is afgerond. 

 HOE STUUR JE JE DOSSIER OP? 

Bezorg je dossier digitaal aan Literatuur Vlaanderen, in een pdf (en eventueel met een video van 
maximaal 5 minuten voor het inhoudelijke deel). Je begroting dien je in aan de hand van het 
Excelsjabloon. Je mailt je aanvraagdossier volledig, voorzien van de datum en handtekening naar 
info@literatuurvlaanderen.be. 

7 HOE BEOORDEELT LITERATUUR VLAANDEREN JE AANVRAAG? 

De medewerkers van Literatuur Vlaanderen verwerken alle aanvragen en beoordelen de 
projectvoorstellen aan de hand van de elementen uit het aanvraagformulier en de begroting. 

 Beantwoordt het profiel van de aanvrager aan de formele criteria? 
 Wat zijn de ontwikkeldoelen en hoe verhouden die zich tot de literaire praktijk van de aanvrager? 
 Hoe haalbaar zijn de ontwikkeldoelen?  
 Hoe haalbaar is de timing? 
 Is de begroting volledig en correct? 
 Zijn de aangegeven kosten realistisch/in proportie? 
 Hoe duurzaam is de ontwikkeling? Zal de aanvrager de opgedane ervaring of kennis in de 

toekomst nog kunnen inzetten? 
 … 

mailto:info@literatuurvlaanderen.be
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De interne werking van Literatuur Vlaanderen wordt geregeld door het oprichtingsdecreet van 30 maart 1999 

(Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), het decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het 

oprichtingsdecreet (Belgisch Staatsblad 29 juni 2004), het huishoudelijk reglement van 26 januari 2022 en de 

specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op verzoek verkrijgbaar bij Literatuur 

Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.  

 

Bij de beoordeling wordt ten slotte bijzondere aandacht besteed aan projecten die bijdragen aan de 
beleidsdomeinen en -doelen van Literatuur Vlaanderen die in het meerjarenplan omschreven 
worden (diversiteit, literaire innovatie, leesbevordering, internationale ambitie). 

Naargelang de aard van het project kan Literatuur Vlaanderen expertise inwinnen bij (leden van) 
haar adviescommissies. Uiterlijk zes weken na de maandelijkse deadline laat Literatuur Vlaanderen 
weten wat het subsidiebesluit is. 

8 WANNEER STAAT DE SUBSIDIE OP JE REKENING? 

Bij een positief subsidiebesluit ontvang je na de mededeling van dat besluit het volledige bedrag van 
de toegekende talentontwikkelingsbeurs.  

9 WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE? 

Voor elk project dien je een maand na afloop zowel een inhoudelijk als een financieel verslag in. Dat 
kan aan de hand van een video of via het sjabloon dat Literatuur Vlaanderen voorziet.  

Je kunt pas een nieuwe talentontwikkelingsbeurs aanvragen nadat je voor eerder toegekende beurzen 
beide verslagen hebt ingediend. 

10 WAT ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET HET BESLUIT? 

Je kunt bezwaar indienen tegen het besluit over je talentontwikkelingsbeurs binnen de 30 dagen 
nadat je dat besluit ontving. Stel een brief of mail op waarin staat waarom je niet akkoord gaat met 
het besluit. Stuur die naar info@literatuurvlaanderen.be (of naar Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 
Berchem) ter attentie van de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen. Je kunt vragen of je voor 
die commissie kunt verschijnen. 

Wat doet de Beroepscommissie en hoe gaat ze te werk? Dat lees je op de website van Literatuur 
Vlaanderen. Je kunt het document ook opvragen bij Literatuur Vlaanderen. 

http://www.literatuurvlaanderen.be/
https://assets.literatuurvlaanderen.be/attachment/Literatuur%20Vlaanderen_aanzet%20meerjarenplan%202021-2025_0.pdf
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie

