
 

Special over fondsenwerving 
 

Deel 3: Een start maken met uw projectplan 
 

 
De basis voor alle vormen van fondsenwerving is het projectplan. Het schrijven van een projectplan 
helpt u om uw project beter in beeld te krijgen en al schrijvende vragen te beantwoorden waar u zelf 
misschien nog niet eens over had nagedacht. Maar een goed projectplan vergroot uiteraard ook uw 
kansen op goedkeuring van uw ingediende aanvragen. Een goed projectplan helpt bovendien bij het 
invullen van aanvraagformulieren en het opstellen van ander materiaal, zoals folders of flyers. De 
teksten die u heeft geschreven kunt u namelijk voor meer doelen gebruiken. 
 
Maar, wat moet er allemaal in een projectplan? De structuur is over het algemeen voor elk projectplan 
ongeveer hetzelfde: 
 
Aangezien u een donatie aanvraagt, is het wel zo netjes om eerst uw stichting voor te stellen. U begint 
daarom met een hoofdstuk 1: <<de naam van uw stichting>>. U begint met een inleiding over uw 
oprichting: wat was – in het kort – de aanleiding voor het oprichten van uw stichting? Vervolgens 
benoemt u de statutaire doelstellingen en de bestuursleden. Als u ook een Raad van Advies heeft, een 
ambassadeur of een referentie heeft noemt u deze ook in dit hoofdstuk. Ook kunt u een alinea 
schrijven over hoe u als stichting in Nederland actief bent op het gebied van voorlichting over uw werk. 
Als u meer projecten heeft gedaan in het verleden, kunt u deze ook in dit hoofdstuk beschrijven. 
Zorg dat Hoofdstuk 1 niet meer dan twee pagina’s beslaat. 
 
In Hoofdstuk 2 beschrijft u in dezelfde structuur als Hoofdstuk 1 uw partnerorganisatie. Meestal is dit 
een NGO die ook een reden heeft van oprichting, doelstellingen, een bestuur en eerdere projecten 
waarmee de organisatie ervaring heeft. Het hoeft echter niet per se een NGO te zijn. Het kan ook een 
school, ziekenhuis of bijvoorbeeld een vrouwencoöperatie zijn. Probeer in deze gevallen ook een 
persoonlijke beschrijving te geven van wat voor organisatie het is en hoe deze functioneert.  
Neem ook de contactgegevens op van uw partnerorganisatie, zijnde een contactpersoon, een e-
mailadres en een telefoonnummer. 
 
Hoofdstuk 3 is veruit het belangrijkste hoofdstuk. Dit beschrijft uw project. Het is hierbij belangrijk om 
uw teksten zo concreet mogelijk te maken. Vermijd vaag taalgebruik en streef ernaar om SMART te 
formulieren. SMART staat voor  

 S pecifiek 
 M eetbaar 
 A cceptabel 
 R ealistisch 
 T ijdgebonden 
 

Een aantal onderdelen in dit hoofdstuk staan vast en zijn belangrijk om veel aandacht aan te besteden. 
Uw hoofdstuk begint met een probleemstelling: wat is de onderliggende problematiek dat het 
voorliggende project rechtvaardigt? Vervolgens gaat u door met de doelstelling: wat heeft het project 
tot doel? Daarna beschrijft u de doelgroep: voor wie doet u dit project? Denk hierbij na over hoeveel 
mensen en benader dit zo nauwkeurig mogelijk. Verdeel ook – indien van toepassing – tussen kinderen 
en volwassenen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, mensen met en mensen zonder een 
beperking. Dit maakt het makkelijker voor een fonds om te bepalen of uw project past bij de 
doelgroepen die het betreffende fonds als haar prioriteit beschouwt. 
Na de probleemstelling, doelstelling en doelgroep gaat u door met een beschrijving van de werkwijze: 
hoe wordt het project uitgevoerd en door wie? Welke partijen zijn bij het project betrokken? Denk 
hierbij ook aan lokale overheden of overheidsfunctionarissen, andere NGO’s, werkgroepen of 
adviseurs. Daarna beschrijft u de verwachte resultaten van het project. Hierbij kunt u onderscheid 
maken tussen output en outcome. Output is in feite het product, bijvoorbeeld de gebouwde school of 
de uitgevoerde training. De outcome is zeker niet minder belangrijk, want dit betreft de gevolgen van  
 



 
 
 
 
 

 
het project op de middellange termijn. Nog een stapje verder gaat de impact. Dit is het lange termijn 
resultaat van een project, dat lastig of zelfs niet meetbaar is, maar dat een geleidelijke verandering 
kan zijn die over meerdere jaren plaatsvindt als gevolg van het project. U kunt de outcome en de 
output vaak wel concreet beschrijven. De impact kunt u inschatten, maar minder concreet beschrijven.  
 
De laatste paar onderdelen van uw Hoofdstuk 3 zijn lastiger, maar wel bijzonder belangrijk. U kunt uw 
hoofdstuk gaan afsluiten met een beschrijving hoe u controle uitvoert (of laat uitvoeren) over het 
project. Monitoring is niet altijd even makkelijk, maar erg belangrijk om over na te denken. Een 
projectbezoek is goed, maar niet zaligmakend. Een goede monitoring behoort eigenlijk door uw 
partnerorganisatie te worden uitgevoerd en u kunt dus overleggen hoe het beleid hierin is. Dit kunt u 
aanvullen met uw eigen monitoring om te komen tot een beleid waar zowel u als uw partner een goed 
gevoel bij hebt. 
 
Uw een-na-laatste paragraaf in dit hoofdstuk betreft de continuïteit: Hoe kan het project zichzelf 
staande houden na de projectimplementatie? Sommige projecten lenen zich beter voor een zelf-
financierende component dan andere. Soms kan het project direct na implementatie zichzelf 
bedruipen en soms duurt dit een periode van enkele jaren. In enkele gevallen is het niet mogelijk om 
een project zelf-financierend te krijgen. Maar de continuïteit is een onderdeel waar fondsen zeer zeker 
op letten bij het al dan niet goedkeuren van een aanvraag en is daarmee een bepalend onderdeel van 
uw aanvraag. 
 
Laat het projectplan een document zijn waar een aantal weken aan gewerkt wordt. U heeft veel input 
nodig van uw partnerorganisatie, uw bestuursleden en adviseurs. Het schrijven van het projectplan zal 
een aantal vragen opwerpen waarop het antwoord nog gezocht moet worden. Dat geeft niets. Het 
plan vormt de basis voor de gehele uitvoering en daarom mag het tijd kosten om goed te gebeuren. 
Kijk voor een voorbeeld van een inhoudsopgave in het KennisNet. 
 
Het laatste deel van uw projectplan betreft de begroting. 
Hierover in deel 4 meer. 

https://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/wp-content/uploads/2018/05/Projectplan-structuur.doc

