
Aanvraagformulier projectsubsidies voor publicaties 2020 (LETTERENFONDS) 

4. Inhoudelijke gegevens project (per project een apart vel bijvoegen) 

a) Geef aan voor welke literair werk u een projectsubsidie aanvraagt (eventueel met 

werktitel). 

b) Geef informatie over het genre van het te schrijven werk. In geval van non-fictie het 

literaire karakter en belang omschrijven en nader toelichten. 

c) Geef informatie over de omvang van het te schrijven werk; bij geïllustreerde kinder- en 

jeugdliteratuur in ieder geval ook het verwachte aantal woorden vermelden. 

d) Geef een tijdplanning met zowel de verwachte einddatum werkzaamheden als 

publicatiedatum. 

e) Geef een korte synopsis en/of inhoudelijke omschrijving van thematiek en literaire 

intenties van het te schrijven werk (minimaal 400 woorden). 

 

In het werkplan kunt u bijvoorbeeld ingaan op vragen als: 

A. Inhoudelijk 

- Welke thema’s komen aan bod? Welke visie op de thematiek zal naar voren komen en hoe 

zal dit artistiek worden vertaald? 

- Wie worden de belangrijkste personages in het voorgenomen werk, en welke ontwikkeling 

zullen zij doormaken? 

- Bij wie ligt het vertelperspectief, motiveer deze keuze? 

- Welke (typische) stijlkenmerken, welke toon en stijl, poëtica, metaforiek, etc. zullen worden 

toegepast? Welke rol zal de compositie spelen? 

- Welke werkwijze zal worden gevolgd? 

B. Het kunstenaarschap 

- Hoe positioneert u het voorgenomen werk binnen uw oeuvre? Welke stap zet u ermee in uw 

schrijverschap? 

- Wat is uw artistieke en inhoudelijke motivatie om het nieuwe werk te maken? Wat is de 

urgentie van het voorgenomen werk? 

- Hoe zal het voorgenomen werk zich onderscheiden van wat er al is binnen het genre? 



- In het geval u voor een tweede met een projectsubsidie te ondersteunen project aanvraagt, 

motiveer waarom. 

  

De kwaliteit van het ingediende werkplan wordt uiteindelijk getoetst op elementen als 

oorspronkelijkheid, ambitie, zeggings- en overtuigingskracht, de positionering van het 

voorgenomen werk binnen het oeuvre en de reflectie op het schrijverschap van de aanvrager. 

Bijlagen: 

1. Een schriftelijke intentieverklaring of een kopie van het volledige contract met de uitgever. 

Aanvragen zonder deze bijlage worden niet in behandeling genomen. 

Zodra het contract is afgesloten, dient u een kopie van dit volledige contract na te sturen. Een 

kopie van het volledige contract dient in ieder geval binnen één maand na de publicatie van 

het gesubsidieerde werk te worden nagestuurd. 

 

2. Debutanten: een kopie van het volledige contract met de uitgever voor het debuut. 

Alle overige aanvragers: een kopie van het volledig contract van de meest recente publicatie. 

  

 


