Tips voor het schrijven van een projectplan
Aanleiding – waarom is dit project van belang?
Geef aan wat de aanleiding is van het project. Waarom is het van belang dat dit project nu door u
wordt uitgevoerd voor deze doelgroep?
Beschrijving van het project – wat gaat u doen?
Geef een inhoudelijke beschrijving van het project.
Doelstelling en beoogde resultaten
Formuleer de doelstelling(en) helder in één of twee zinnen. Beschrijf ook het concrete eindresultaat
van het project. Beschrijf hoe je met dit plan/aanbod een (blijvende) impuls geeft aan hoe je op een
inspirerende en actuele wijze actief kunst en cultuur kunt beoefenen.
Doelgroep
Geef aan wie de doelgroep is. Motiveer hoe je je hebt verdiept in de behoeften en mogelijkheden van
de doelgroep en beschrijf hoe je de input van de beoogde deelnemers hebt verwerkt in het plan.
Organisatie, werkwijze en planning
Geef aan op welke wijze de doelstellingen gerealiseerd gaan worden. Neem een tijdsplanning op van
het project en benoem welke activiteiten georganiseerd worden om tot het gewenste aantal
deelnemers te komen. Beschrijf het proces dat de deelnemers of de organisatie gaan doormaken en
wat hun rol daarin is. Licht toe hoe de deelnemers of de organisatie begeleid worden (door
professionals) in het proces.
Samenwerking
Geef aan welke mensen en organisaties/instellingen je bij de organisatie van het project betrekt.
Beschrijf met wie je samenwerkt en wat deze samenwerking toevoegt aan jouw project en/of
ontwikkeling van de betrokken partijen. Indien er sprake is van een samenwerking met een nietculturele instelling leg dan uit hoe deze is vormgegeven. Geef aan welke concrete afspraken er al zijn
gemaakt met de partners of op welke termijn jullie tot concrete afspraken zullen komen.
Toelichting op de begroting
Geef een toelichting op de verwachte kosten en baten. U bent verplicht een modelbegroting in te
vullen in het aanvraagformulier.
Evaluatie – hoe gaat u het project evalueren?
Licht toe hoe het project geëvalueerd wordt en benoem concrete mogelijkheden om de opgedane
ervaringen te kunnen delen met derden.
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