Kennisdossier
Het opstellen van een projectplan
Als sociaal ondernemer is het belangrijk om een krachtig en duidelijk projectplan te hebben.
Een projectplan heeft de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inleiding
Probleemstelling
Doel van het project
Doelgroep van het project
Behoefte van de doelgroep
Oplossing
Eventuele samenwerking
Bereik

Om het projectplan zo volledig mogelijk aan te leveren, kan het helpen te denken aan de
volgende vragen/ opmerkingen.
Inleiding
In de inleiding van het projectplan is het belangrijk dat je laat weten welk onderwerp er
centraal staat in dit project.




Wat is de aanleiding voor het project?
Waarom is het onderwerp van het project interessant voor uw organisatie?
Binnen welke kaders van het onderwerp valt het project?

Tip: probeer het onderwerp goed af te bakenen.

Probleemstelling
In de probleemstelling beschrijf je het probleem dat met je project wordt aangepakt. Zorg dat
de probleemstelling expliciet op één probleem gericht is.



Welk probleem staat centraal?
Hoe wordt het probleem afgebakend?

Doel van het project
Beschrijf welke doelstelling u met uw project wil behalen.



Wat wilt u met uw project bereiken?
Waarom wilt u dit bereiken?

Kennisdossier
Doelgroep van het project
Denk hierbij aan de doelgroep(en) die zonder uw project problemen ervaren en zullen
profiteren van uw project.




Voor wie is het probleem?
Wie profiteert er van de oplossing voor het probleem?
Waarom is het voor deze doelgroep een probleem/oplossing?

Behoefte van de doelgroep
Welke behoefte heeft de doelgroep waar u uw project toe richt?




Wat is de behoefte van de doelgroep?
Hoe is er achter deze behoefte gekomen?
Hoe urgent is de behoefte van de doelgroep?
o Waarom heeft de doelgroep deze behoefte juist nu?

Oplossing
Denk hierbij aan oplossingen die het probleem kunnen aanpakken. Ga ook na welke
oplossingen er al zijn geweest. Waarom werkte deze wel/ niet.



Wat werkt wél?
Wat werkt niet?

Eventuele samenwerking


Zijn er partijen waarmee er voor dit project wordt samengewerkt?

Bereik
Denk aan aantallen/percentages te bereiken personen of organisaties.


Welke effecten worden er verwacht naar aanleiding van het project?
o Welke effecten worden verwacht op lange termijn?
o Welke effecten worden verwacht op korte termijn?
o Welke effecten zijn het belangrijkst?

