FORMAT PROJECTPLAN KLEIN GELUK 20191
EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE GERICHT OP STRUCTURELE VERBETERING KWALITEIT
VAN LEVEN

ALGEMEEN
−
−
−
−

Titel
Waar vindt het project plaats
Wanneer gaat het project van start
Wanneer is de verwachte einddatum

Wat voor soort organisatie vraagt deze subsidie aan?
o
o
o
o
o
o
o

Zorginstelling
Kleinschalige woonvoorziening
Hospice
Inloophuis, zo ja wat voor inloophuis
Vereniging, zo ja wat voor vereniging
Stichting, zo ja wat voor stichting
Anders, namelijk

Wat is de hoofddoelstelling van de aanvragende organisatie?
Geef kort de hoofddoelstelling van de organisatie weer.
Hoe worden de kosten in de organisatie regulier gefinancierd?
o

o
o
o

Wet Langdurige Zorg
o Persoonsgebonden budgetten
o Zorg in natura
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zorgverzekeringswet
Anders, namelijk
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Let op: Het projectplan mag maximaal 10 pagina’s omvatten (lettergrootte 11 en inclusief 1
pagina samenvatting).
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PROJECT
Samenvatting
Geef in maximaal 1 pagina een samenvatting waaruit blijkt:
−
−
−
−

Wat u concreet gaat doen in het project;
Hoeveel mensen met een chronische ziekte of beperking u daarmee bereikt;
Hoe het project insteekt op eigen regie of participatie en zo bijdraagt aan de structurele
verbetering van de kwaliteit van leven van de doelgroep;
Op welke wijze de doelgroep bij de opzet van het project en uitvoering betrokken is.

Achtergrondinformatie
−
−

De aanleiding om het project te starten;
De huidige situatie.

Doelgroep
− Omschrijving van de doelgroep die u wilt bereiken, ook in aantallen en leeftijd.
− Behoefte bij de doelgroep: welke concrete vraag van de doelgroep ligt aan het
projectvoorstel ten grondslag en hoe is die bij de doelgroep opgehaald?
Plan van Aanpak/methode en beoogd resultaat
Aanpak/methode
−
−
−

Concrete beschrijving van de aanpak/methode;
Onderbouwing dat de aanpak/methodiek eerder met aantoonbaar succes is toegepast in
een vergelijkbare setting (onderbouwing van de effectiviteit);
Toelichting over eventuele aanpassingen/vernieuwingen van de aanpak/methodiek.

Aansluiting op het programma Klein Geluk en de call eigen regie en participatie
−
−

−

Toelichting hoe het project aansluit op de doelen van het programma Klein Geluk en
specifiek van de call ‘eigen regie en participatie’;
Toelichting op welke manier het project bijdraagt aan het vergroten van eigen regie of (het
wegnemen van drempels tot) participatie, zodat er sprake zal zijn van een structurele
verbetering van de kwaliteit van leven van de doelgroep;
Onderbouwing van de vraag en behoefte vanuit de doelgroep (eindgebruiker).

Betrokkenheid doelgroep
−
−
−

Op welke wijze is de doelgroep betrokken (geweest) bij de opzet van het project;
Op welke wijze worden mensen uit de doelgroep bij de uitvoering betrokken;
Overzicht van activiteiten die worden ondernomen om de doelgroep met deze
aanpak/methode te bereiken.
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Beoogde resultaten
−

−

Beoogde resultaten in meetbare termen (SMART), waaronder het aantal personen uit de
doelgroep dat tijdens het project als ook op langere termijn naar verwachting wordt
bereikt;
Toon aan of beredeneer (zo mogelijk kwantitatief) hoe veel verbetering van kwaliteit van
leven van de doelgroep dit project gaat realiseren. Denk hierbij aan zaken als:
o Het aantal bereikte personen;
o Toegenomen kennis bij de doelgroep om zelf keuzes te kunnen maken;
o De groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen en empowerment;
o De afname van of verandering in de zorg- of ondersteuningsvraag;
o De toename in het aantal activiteiten (participatie), toename in (sociale)
contacten, etc.;
o Beschrijving van de wijze waarop meting en beoordeling van proces, voortgang en
resultaat plaatsvinden;
o Wanneer is het project een succes en hoe stelt u vast wat de bijdrage van uw
aanpak daarbij is.

Continuïteit en borging
Plan voor continuïteit en borging: hoe worden de aanpak en bereikte resultaten
geïmplementeerd in de organisatie en hoe wordt het project na afloop van de
projectfinanciering voortgezet?
Opschaling en verspreiding

− Beschrijving van de mogelijkheden en aanpak voor opschaling en verspreiding

−

(vliegwieleffect). (Levert het project een blauwdruk of handleiding op ten behoeve van
implementatie bij andere organisaties);
Een analyse van de belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spelen
bij de verspreiding van de gekozen methodiek of aanpak en hoe daarmee rekening wordt
gehouden.

Evaluatie en effectmeting
Beschrijf de manier waarop u uw project evalueert. Dit kan middels een proces- en
effectevaluatie met in ieder geval een voor- en nameting waarin verandering in de tijd wordt
gemeten op proces- en effectindicatoren.
(Als uw aanvraag wordt toegekend, vragen wij uw medewerking aan het evaluatieonderzoek
van het programma Klein Geluk.)
Planning en projectorganisatie
Geef een overzicht van de uit te voeren activiteiten, uitgezet in de tijd:
−

Structuur van het project, betrokken partijen, verdeling van taken en
verantwoordelijkheden;
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−
−
−

Beschrijving van de ‘trekkers’ van het project en hun kundigheid, betrokkenheid bij de
doelgroep;
Op welke wijze is of wordt het project ingebed in bestaande organisaties en
infrastructuren;
Toekomstbestendigheid/ continuïteit: voortzetting project na de subsidieperiode.

FINANCIËN
−
−

Geef aan waarom het project zonder FNO niet van de grond kan komen;
Geef een onderbouwing van de hoogte van de cofinanciering van minimaal 30% van de
totale begroting (cofinanciering kan ook in natura, zoals in personele uren).

Bij het indienen van de aanvraag wordt u verzocht de begroting als apart document te
uploaden. Het format hiervoor vindt u bij de Achtergrondinformatie van het programma Klein
Geluk. In het projectplan hoeft dus geen begroting te worden opgenomen.
PR EN COMMUNICATIE
−
−
−

Wijze van communiceren naar de doelgroep;
Beschrijving van de PR-activiteiten over het project via social media, gedrukte media,
nieuwsbrieven e.d.;
Onderbouwing hoe niet alleen het project maar ook de communicatie hierover bijdraagt
aan een positieve beeldvorming over de doelgroep (met betrekking tot eigen regie en
participatie).

Let op: Het projectplan mag maximaal 10 pagina’s omvatten (lettergrootte 11 en inclusief 1
pagina samenvatting).
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