Hoe schrijf je een fondsenaanvraag?
Om het project te kunnen financieren, hebben deze fondsen een projectplan nodig. En hoe beter het
plan, hoe eerder fondsen bereid zijn om te investeren. Sue van Soest, adviseur bij VSBfonds legt uit
waar een goed projectplan aan moet voldoen en geeft tips.
Een goed projectplan is belangrijk bij de aanvraag.
1. Doelstelling. 'Hou altijd voor ogen wat je wilt bereiken met je project. Welke problemen je wilt
oplossen, of welke situatie je wilt verbeteren. En hoe jouw project dat gaat doen. Dat moet duidelijk
naar voren komen in je hele plan', legt Van Soest uit. 'Door je doelstelling SMART te formuleren
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is de kans groter dat je
fondsenwerving succesvol is.
2. Doelgroep en noodzaak. Wie is je doelgroep? En wat is de noodzaak van je project? 'Het is slim om
bijvoorbeeld een behoefte-inventarisatie te doen onder je doelgroep om te zien of er wel draagvlak
is voor jouw plan.'
3. De inhoud van het project: wat ga je doen, hoe ga je dat doen en wie gaat wat waar doen?
4. Tijdsplanning. Wanneer ga je beginnen en hoe lang duurt het project? 'Het is niet handig om al te
beginnen met je project wanneer de aanvraag voor een fonds nog loopt. Bij VSBfonds is de
doorlooptijd maximaal vier maanden. Wanneer je al zou starten, dan betekent het dat je begroting
niet gedekt is en dat geeft geen betrouwbaar signaal af. Je loopt als organisatie bovendien een groot
risico.
5. Een heldere begroting. 'Die hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Voor de adviseur die je aanvraag in
behandeling neemt, is het prettig wanneer de begroting overzichtelijk en vooral kloppend is.' Zorg
ervoor dat je begroting vooral realistisch is, benadrukt de adviseur. Wanneer je cijfers opklopt, val je
door de mand. Daar prikken de fondsen doorheen. Maar te laag inschatten, daarmee snij je jezelf in
de vingers. In een latere fase extra geld vragen voor hetzelfde plan is lastig, meent Van Soest. Het is
niet zo dat projecten met een kleine begroting eerder in aanmerking komen. Het gaat er om dat het
plan en ook de begroting overtuigend is. Bij toekenningen van meer dan 30.000 euro wordt wel een
verklaring van een onafhankelijke accountant verwacht om de afrekening te toetsen. Dat kost ook
geld, dus dat is ook iets om rekening mee te houden in de begroting.'
6. Mankracht. 'Bedenk goed met wie je je project gaat doen. Zijn dat vrijwilligers of
professionals? Vrijwilligers lijken soms goedkoop, maar zij hebben soms training nodig of begeleiding
door een professional en dat heeft ook gevolgen voor je begroting.'
7. Stakeholders. 'Met welke relevante partijen werk je samen en welke partijen hebben baat bij jouw
project? Betrek ze bij je project, want zij kunnen het eventueel borgen na verloop van tijd. Wanneer
je hier al onderzoek naar doet en dat noemt in het plan, geeft dat een goede indruk.'
8. Communicatie en publiciteit. 'Bedenk hoe je onder de doelgroep aandacht kunt krijgen voor je
project. Of hoe je vrijwilligers wilt aantrekken.'
9. Evaluatie. 'Al vooraf is het goed om te bedenken hoe je gaat meten of je project geslaagd is. Is dat
bij een bepaald aantal deelnemers? Abstracte begrippen als empowerment of eenzaamheid zijn

soms lastig te meten.
10. Exploitatie/verduurzaming. 'Onderzoek hoe je project zich na beëindiging van de projectperiode
zichzelf kan bedruipen. Dat wordt steeds belangrijker. Wanneer je aantoont dat je in gesprek bent
met bijvoorbeeld de gemeente, het bedrijfsleven of dat je donateurs zoekt, dan heeft je plan meer
kans van slagen. We kijken er als VSBfonds kritisch naar. Natuurlijk weten we dat er geen garanties
zijn, maar met een instelling als 'we zien wel' nemen we geen genoegen.' Fondsen willen niet graag
in het gat springen dat de overheidsbezuinigingen achterlaten. 'Daardoor verschuif je het probleem
alleen maar. Het is juist de bedoeling dat het fonds een project een financiële injectie geeft om
uiteindelijk zichzelf te kunnen bedruipen of om andere financiers te vinden die baat hebben bij het
project.'
11. Verspreiding. 'Bekijk of je project ook anderen ten goede kan komen. Wanneer het een succes
wordt, is het goed om je resultaten te verspreiden opdat andere organisaties niet opnieuw het wiel
hoeven uit te vinden. '
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