
 
 
 
Regeling Internationale samenwerking: Verkennen 
Algemene tips voor je projectplan:  
 Het plan mag uit maximaal 1500 woorden bestaan. Met 1000 woorden kun je al een goede 

aanvraag schrijven. De lengte van je plan zegt dus niets over de kwaliteit van het plan. Beperk je 
daarom tot de essentie van je project.   

 Werk vooral de criteria waarop je aanvraag wordt beoordeeld goed uit. Onze tip: kijk in de 
toelichting op de regeling bij artikel 2.7: hier staan de beoordelingscriteria wat meer 
uitgeschreven.   

 
Het projectplan mag maximaal 1500 woorden zijn en moet in ieder geval de volgende onderdelen 
bevatten: 
 
Inhoud: 
 Aanleiding en motivatie voor de verkenning, land én beoogde partnerorganisatie. 
 Inhoud, opzet en doelstelling van de verkenning. 
 Aanpak, methodiek of strategie voor de verkenning. 

 
Organisatie: 
 Organisatie (verdeling van taken en rollen) en planning van het project. 
 Toelichting op de begroting. 
 Toelichting op wijze van reizen, toegankelijkheid van het buitenland en eventuele andere 

bijzonderheden wat betreft duurzaamheid, klimaat en leefomgeving. 
 Wijze van samenwerken.   
 

Algemene tips voor je begroting:  
 Naast het schrijven en uploaden van een projectplan, vragen we je ook om een begroting te 

uploaden. Je kunt hiervoor onze modelbegroting gebruiken (een format staat op onze website), 
maar je mag ook je eigen begroting gebruiken.  

 Kijk voor de richtlijnen van fair pay op de site van de Fair Practice Code 
 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.   

 
Aandachtspunten voor de begroting 
 Je kan tussen de €0,- en €7.500,- aan subsidie vragen en je mag maximaal 100% van je totale 

lasten (dit zijn de uitgaven die je voor je project doet) hiermee dekken. 
 Materiële investeringen zijn uitgaven voor investeringen in goederen die langer meegaan dan de 

projectperiode. Bijvoorbeeld de aanschaf van apparatuur en instrumenten als laptops, camera’s, 
videoprojectoren en naaimachines. De post materiële investeringen mag maximaal 10% van je 
totale lasten zijn. Voor aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt een 
andere marge. Zij kunnen tot 20% van de totale lasten aanvragen voor materiële investeringen. 

 De post onvoorzien mag maximaal 7% van je totale projectlasten zijn. 
 Je begroting moet sluitend zijn. Dat betekent dat je baten en lasten aan beide zijden gelijk zijn en 

op 0 uitkomen.  
 
 

https://fairpracticecode.nl/nl

