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Verwachtingen 

 

 Welke ervaring heb jij zelf met 
projectdossiers? 

 

 Welke vraag wil je vandaag zeker 
beantwoord zien? 



Denkoefening 

 Wat zijn voor jou de redenen 
waarom je projectvoorstel steun 
moet krijgen? 

 

 Wat kunnen voor een jury de 
redenen zijn om een projectvoorstel 
steun toe te kennen? 



Do’s en don’ts 

Titel: “De leuning: (be)Zorg(d) voor wie Zorgt” 

  



Do’s en don’ts 

  “Strategische Doelstelling 1 

 OCMW De Haan streeft naar de ontwikkeling van een 
lokale visie betreffende (kinder)armoede.” 



Do’s en don’ts 

  “Door het opzetten van verschillende initiatieven willen 
we komen tot een inclusieve leefgemeenschap waar 
warmte, verbondenheid, ontmoeting centraal staan. 
We betrekken de ganse leefgemeenschap van 
Dadizele om een zorgende rol op te nemen in de 
gemeente. We scheppen een kader waarbij 
ONTMOETING centraal staat. Deze ‘warme’ context 
biedt kansen om de zorg te vermaatschappelijken. De 
ondersteuning wordt zowel IN als DOOR de 
gemeenschap geboden.” 



Do’s en don’ts 

  “Titel project: d’en opvang oudercrèche 

 D’en Opvang, een oudercrèche, is een project die 
gegroeid is vanuit de drempels die vooral 
alleenstaande moeders die leven in armoede met 
jonge kinderen ervaren. 

 Als organisatie hebben we de voorbije jaren naast 
onze reguliere CKG werking heel wat initiatieven 
opgezet binnen het domein van preventieve 
gezinsondersteuning en kinderarmoedebestrijding…” 



Do’s en don’ts 

  “Beoogde kwantitatieve resultaten 

 De gemeenten waar we onze werking zullen 
uitbouwen X, Y en Z scoren hoog in de kansarmoede-
index kind en gezin; Y met 9,7% en Z met 6,3%... 

 Ons objectief bestaat erin het project te starten 
samen met een aantal scholen met de meeste 
kansengroepen en de werking telkens te verruimen 
naar andere scholen/gezinnen per schooljaar. Door 
een tiental scholen te betrekken zal voldoende 
draagvlak gecreëerd worden voor een veralgemeende 
toepassing in de regio/provincie.” 



Do’s en don’ts 

   “1e fase: Onderzoek naar de noden en behoeften 

 2e fase: Ontwikkeling van het instrument 

 3e fase: Uittesten bij de doelgroep 

 4e fase: Evaluatie en bijsturing 

 5e fase: Uitrol en bekendmaking van de resultaten” 



Do’s en don’ts 

  “Omschrijf de geplande methodieken/acties 

 - Emancipatorisch werken met maatschappelijk 
 kwetsbare jongeren 

 - ervaringsgericht leren en active reviewing 

 - vorming door externe lesgevers 

 - groepsdynamische methodieken 

 - individuele coachingsgesprekken met jongeren 

 - officiële opening van het skatepark” 



Do’s en don’ts 

  “Indicatoren: concrete en meetbare projectresultaten 

 - oprichten van een projectgroep voor het participatief 
 proces in 2015 

 - verbouwing van het skatepark m.m.v. de jongeren in 
 2016 

 - een vernieuwd skatepark eind 2016 

 - evaluatiemoment van het emancipatorisch proces 

 - verzelfstandiging van de projectgroep en blijvende 
 rol in het skatepark eind 2016” 



Do’s en don’ts 

  “Indicatoren/Projectresultaten 

 - Herinneringsmail naar alle huisartsen i.v.m. de 
bestaande eerstelijnszorgpaden 

 - Het aantal aanwezigen op de voorstelling van het 
zorgpad angst 

 - Procesevaluatie a.d.h.v. Outcome Questionnaire 

 - De eerstelijnspsycholoog registreert haar 
consultaties geanonimiseerd voor evaluatie aantal 
consulten, aard van de consultaties, soort 
problematieken en doorverwijzingen” 



Do’s en don’ts 

     Partners: met wie wordt voor het project 
samengewerkt? 

 “Is momenteel nog in ontwikkeling, uit ervaring weten 
we dat organisaties snel inspelen op ons aanbod 
indien we een aanbod kunnen doen. We wensen dit 
dan ook zo goedkoop mogelijk te houden waarvoor 
we afhankelijk zijn van subsidies of sponsorgelden. 

 - LUK-afdeling kinderpsychiatrie UZ Leuven 

 - Forduras UZ Leuven 

 - Pathways Broeders Alexianen Tienen 

 - Groep 4 MPJ UZ Gasthuisberg 

 - CGG Waas en Dender… ” 



Do’s en don’ts 

Bijlage 5 



Geschikt projectfonds zoeken 

o Welke subsidiekanalen ken jij? 

 

o Denk breder dan de jeugdsector! 

 

o Waar kan je projectfondsen zoeken? 

 

http://moneymaker.steunpuntjeugd.be/ 

https://www.youtube.com/embed/TWoe6eafUPE 

http://moneymaker.steunpuntjeugd.be/
https://www.youtube.com/embed/TWoe6eafUPE


Praktische tips 

 Zorg voor een goede match tussen jouw project en 
het projectenfonds. Check goed de voorwaarden voor 
een ontvankelijk dossier. 

 Denk aan de selectiecriteria!  Zorg dat je omschrijving 
duidelijke informatie geeft voor elk van de criteria die 
de jury zal hanteren.  

 Vergeet niet je eigen expertise te documenteren. Jij 
weet wat jouw organisatie kan, maar weten de 
juryleden dat ook? Duid de meerwaarde van het 
project bovenop je reguliere, dagelijkse werking. 



Praktische tips 

 Begin op tijd na te denken en contacten te leggen en 
dien op tijd je dossier (met alle nodige bijlagen) in. 
Praat over je project, leg je project uit aan 
buitenstaanders en vraag hun mening. 

 Verwen de jury: gebruik de juiste sjablonen en 
formulieren, schrijf kort en krachtig, verzorg je taal en 
vormgeving, en verduidelijk jargontermen. Denk aan 
een samenvatting en nummer je pagina’s. 

 Zorg voor een wervend en logisch verhaal. Is het voor 
de lezer duidelijk wat je precies wil gaan doen? 



Praktische tips 

 Maak een heldere begroting, duidelijk voor de 
projectjury. Gebruik hun methodiek/sjabloon, die kan 
verschillen van de eigen manier van werken (vb. 
mandagprijs vs. jaarbrutoloon en diverse bijdragen, 
vb. overhead van max. 10% van tot. personeelskost  
vs. ondersteunende kosten apart te bewijzen)  

 Betrek de juiste partners. Partnerschappen maken je 
project sterker. 

 Laat zien dat je goed geïnformeerd bent. Bestaat er al 
relevant onderzoek? 



Praktische tips 

 Zorg voor een creatief, innovatief accent, een 
origineel antwoord op de projectoproep dat alleen 
van jouw organisatie kan komen en zet de 
meerwaarde van jouw project goed in de verf. 

 Zorg bij standaardformulieren of online invuldossiers 
voor een aangename en heldere begeleidend brief. 

 Heb aandacht voor de return voor de subsidiegever, 
zowel naar realisatie van doelstellingen als naar 
uitstraling en bekendheid. 



Praktische tips 

 Maak gebruik van objectieve (onderzoeks)gegevens en 
cijfermateriaal om je dossier te staven, maar zorg dat 
deze je kernboodschap niet vertroebelen. Werk evt. 
met bijlagen. 

 Overtuig met duidelijke en meetbare doelstellingen 
en indicatoren (SMART) en concrete output. Hou deze 
realistisch en haalbaar! 

 Maak de haalbaarheid duidelijk in een professionele 
timing, met aandacht voor communicatie en netwerk. 

 Bezorg je dossier aan de juiste contactpersoon en 
vraag een ontvangstbevestiging. 



Afsluiter naar keuze 

 Interpreteren begrotingstabel 

 Formuleren aanpak project: eigen idee of een PJS-
project 

 We jureren samen een projectdossier 

 Vrij snuisteren in reële projectdossiers 

 Vragen 



LUIK A (*) Detail 
personeelskost 
voor project 

naam en 
functie 

personeelslid 

Tijdsbestedin
g aan project 

jaar 1 

Tijdsbestedin
g aan project 

jaar 2 

Tijdsbesteding 
aan project jaar 3 

  
 Isabel              
Patrick  

14u                                 
2u 

14u                              
2u 

idem 

jaarlijks brutoloon   
16856,88 16 862,28 17 391,60 

werkgeversbijdrage 
RSZ 

  
6333,12 6 335,29 6 533,42 

patronale bijdrage 
pensioen 

  
      

Indien niet vervat in 
brutoloon : 

vakantiegeld   
1292,36 1 292,80 1 333,35 

Indien niet vervat in 
brutoloon : 

eindejaarspremie   
1330,14 1 330,58 1 370,62 

Andere 
personeelskosten :  

 - maaltijdcheques   
      

 - woon-werk verkeer   
160,19 160,19 160,19 

 - kosten 
loonadministratie 

  
195,66 195,66 195,66 

 - kosten vorming en 
opleiding personeel 

  
80 80,00 80,00 

 - verzekering 
arbeidsongevallen 

  
100 100,00 100,00 

Totaal personeelskost 
: 0,00 26 348,35 26 356,80 27 164,84 

(*)Te kopiëren i.f.v. het aantal personeelsleden verbonden aan het project 



Samenvatting personeelskost 
project 

projectjaar 1 projectjaar 2 projectjaar 3 Totaal 

personeelslid 1 21 591,13 21 599,94 22 407,62 65 598,69 

personeelslid 2 4 757,16 4 757,16 4 757,16 14 271,48 

…       0,00 

LUIK B Totaal personeelskost 26 348,29 26 357,10 27 164,78 79 870,17 

Detail werkingskost 
verbonden aan de 
acties v/h project 

projectjaar 1 projectjaar 2 projectjaar 3 Totaal 

Omschrijving : vrijwilligersvergoeding 3 000,00 4 000,00 4 500,00 11 500,00 

alg. werkingsmiddelen 5 000,00 5 000,00 5 500,00 15 500,00 

          

Subtotaal: 8 000,00 9 000,00 10 000,00 27 000,00 

Ondersteunende kosten* 
(huur, telefoon, 
internet,...) 

750,00 750,00 750,00 2 250,00 

Totaal werkingskost :  8 750,00 9 750,00 10 750,00 29 250,00 



 Totaal kosten/uitgaven  projectjaar 1 projectjaar 2 projectjaar 3 Totaal 

  Personeelskost 26 348,29 26 357,10 27 164,78 79 870,17 

  Werkingskost 8 750,00 9 750,00 10 750,00 29 250,00 

  Totaal : 35 098,29 36 107,10 37 914,78 109 120,17 

LET OP: investeringen en afschrijvingen komen niet in aanmerking (enkel bij opstartsubsidie!)                                 (zie 
website) 

Totaal Inkomsten projectjaar 1 projectjaar 2 projectjaar 3 Totaal 

  Gevraagde provinciale subsidie 21058,97 21664,26 22748,87 65472,1 

  Eigen inbreng :         

  Eigen middelen 14039,31 14442,84 15165,91 43648,06 

  Financiële bijdrage partners         

  Sponsoring         

  Inkomsten project         

  Overige subsidies         

  Totaal : 35098,28 36107,1 37914,78 109120,17 





Dossier 136 huidige toestand 



Dossier 136 schets 



Dossier 142 huidige toestand 



Dossier 142 schets 



Wat neem je mee naar huis? 


