
Handvatten voor projectplan en begroting: Versterking van de Talentketen 
 
Om je op weg te helpen om een goed projectplan te schrijven, staan hieronder suggesties voor de 
opbouw en de inhoud. Mocht je vragen hebben, aarzel niet om met het Fonds contact op te nemen. 
 
Voordat je start met het projectplan raden we je aan om de criteria in de regeling beschreven (pagina 
23 t/m 27) goed door te nemen. De aanvraag wordt door de commissie op deze criteria beoordeeld. 
 
Algemeen:  
Het plan mag uit maximaal 5.000 woorden bestaan (dit is ongeveer 10 A4). Beperk je tot de essentie 
van het plan en werk vooral de criteria waarop wordt beoordeeld goed uit.  
 
Codes 
In je projectplan laat je terugkomen hoe je de codes, die gelden voor de culturele sector, toepast in je 
project. Het gaat hierbij om de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code 
Diversiteit en Inclusie. Op pagina 3 van de regeling lees je hoe de codes worden getoetst.  
 
Samenvatting  
In de samenvatting beschrijf je in grote lijnen welke methode of methodiek je wilt ontwikkelen of 
doorontwikkelen, voor welke talenten deze methode of methodiek van belang is, wat het startpunt van 
het project is en wat het verwachte eindresultaat is. Beschrijf tevens in hoeverre er met wie/welke 
organisaties wordt samengewerkt en met welk doel. Handig, want deze samenvatting kan je ook weer 
gebruiken voor de samenvatting in het aanvraagformulier.  
 
Inhoud projectplan (lees voor meer informatie de regeling en de toelichting) 

 Beschrijf de urgentie en motivatie voor het project: vanuit welke behoefte en waar zit de 
aansluiting binnen het informele netwerk. 

 Hoe ziet het project er uit: wat is het vertrekpunt en welke stappen worden genomen? Wat is 
het beoogde eindresultaat? 

 Met welke partners wordt samengewerkt, waarom en wat is de taak- en rolverdeling? 

 Beschrijf de bijdrage van het project en de samenwerking op de keten van informele 
talentontwikkeling 

 Wat is het verwachte effect van het project voor de talenten, de organisatie, de partners en de 
keten? 

 Planning, gekoppeld aan de activiteiten en onderdelen beschreven in het plan 

 Begroting, inclusief gedetailleerde kosten en toelichting, gekoppeld aan de onderdelen uit het 
plan 

 
Aandachtspunten voor de begroting  

 Wees zo volledig en concreet mogelijk. Zorg dat je een koppeling maakt tussen de posten op 
je begroting en de activiteiten in je projectplan. Schrijf een toelichting op je begroting en zet 
deze in je projectplan. 

 De subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten die voor subsidie in aanmerking 
komen. Voor het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit maximaal 80%. 

 De post materiële investeringen is maximaal 10% van de totale projectkosten. Voor 
aanvragers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit maximaal 20%. 

 De post onvoorzien bedraagt maximaal 7% van de totale projectkosten. 

 De post vervoerskosten bedraagt maximaal 5% van de totale projectkosten. Voor aanvragers 
uit het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit maximaal 15%. 

 Aanvragen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen de benodigde kosten voor het 
omwisselen van valuta voor het uitvoeren van het project opnemen in deze subsidieaanvraag 
en op de begroting meenemen. 

 
Je kunt uiteraard links naar relevant beeldmateriaal zoals foto's, filmpjes, websites, etc. in je plan 
opnemen. Daarnaast kun je je projectplan ook illustreren met foto's en andere afbeeldingen. Let 
hierbij op dat het bestand niet groter wordt dan 12 MB. 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://fairpracticecode.nl/nl
https://codedi.nl/
https://codedi.nl/

