
TEMPLATE PROJECTPLAN

1. SAMENVATTING
Een korte samenvatting van het project plan. Schrijf de samenvatting na het invullen van de 
overige onderdelen

• Wat is de context van het project?

1.2 Wat zijn de doelen van het project?

1.3 Welke activiteiten worden ingezet om doelen te bereiken?

2. PROBLEEM ANALYSE/CONTEXT
De probleemanalyse is een uitgebreidere beschrijving van de problemen in het focusland die 
de organisatie wil aanpakken met dit plan. 

2.1 Wie wil je bereiken met het project? 

2.2 Wat is de sociaal economische situatie van de groep die je wil bereiken?

2.3 Wat is de politieke situatie van de groep die je wil bereiken? 

2.4 Wat zijn de belangrijkste problemen waar de doelgroep mee te maken heeft?

2.5 Met welke belangrijke factoren binnen de gemeenschap (interne factoren) heeft de 
doelgroep te maken? 
Voorbeelden: Geen autonomie, sociale structuur, tradities. 

Nr. Interne factoren 
De invloed van de 
interne factoren op 
de doelgroep

++/+/-/--  *

1
2
3
4
5

* Geef aan of de factor een positieve of negatieve invloed heeft op de doelgroep, ++ zeer 
positief, + matig positief, - matig negatief, -- zeer negatief. Geef prioriteit aan de positieve en 
negatieve uitschieters. 

2.6 Met welke belangrijke factoren buiten de gemeenschap (externe factoren) heeft de 
doelgroep te maken? 
Voorbeelden: Politieke regimes, Economische problemen, Corruptie, Sancties 

Nr. Externe factoren
De invloed van 
externe factoren op 
de doelgroep?

++/+/-/--

1
2
3
4
5
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2.7 Wat wil je met dit specifieke project in het algemeen veranderen?

2.8 Hoe sluiten de veranderdoelen aan bij de doelen van het pilotfonds (NAP1325)?

3. DOEL & DOELGROEP

• Wat wil de organisatie bereiken met het project?
Maak hierbij onderscheid tussen het algemene doel van NAP 1325, en de specifieke 
doelstelling(en) van dit project. 

TIP: Gebruik bij het toetsen van je doelstelling(en) de SMART methode. Zo weet je zeker dat 
de doelstellingen concreet en meetbaar zijn. 

Specifiek: Een doelstelling is klein en specifiek, en staat los van het algemene brede doel.  
Meetbaar: Een doelstelling is meetbaar, om zo ook resultaten te kunnen laten zien.  
Acceptabel: De specifieke doelstelling past binnen de algemene doelstellingen van de 
organisatie
Realistisch: De doelstelling is haalbaar met de capaciteiten van de organisatie en 
partnerorganisatie

Tijdsgebonden: De doelstelling is haalbaar binnen de periode van het NAP fonds 
(2015). 

Voorbeeld: 
Doel (algemeen): Empower vrouwen in Egypte via trainingen 

Doelstelling (specifiek):  10 vrouwen activeren om 
eind 2015 eigen projecten te 
ontwikkelen. 

3.2 Wat is het profiel van de groep die je wil bereiken?  
Geef hier duidelijk aan of het om vrouwen/mannen/jongens/of meisjes gaat. Geef ook het 
profiel van de groep aan. Uit welk gebied, leeftijdscategorie, aangesloten bij een organisatie 
etc. ? Wees zo specifiek mogelijk. 

3.3 Waarom is deze gemeenschap/groep de focus van dit project, wat is het bereik van jou en 
je partnerorganisatie binnen deze gemeenschap/deze specifieke groep?

4. STRATEGIE  & ACTIVITEITEN

4.1 Hoe sluiten de specifieke doelstellingen aan bij het NAP 1325? 

4.2 Welke activiteiten worden ingezet om het veranderdoel te bereiken?
Geef per activiteit aan wat de verwachtte resultaten zijn, en wie er verantwoordelijk is voor 
de uitvoering. 

Nr. Activiteit Verwachte 
resultaten

   Wie is 
verantwoordelijk?

1
2
3
4
5
6
7
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TIP: Vragen om je als organisatie te stellen bij het opstellen van activiteiten:

1. Welke capaciteiten heeft mijn organisatie?
2. Welke capaciteiten heeft mijn partner organisatie? 
3. Welke activiteiten zijn het meest effectief om de doelstelling te bereiken?
4. Welke/Met wat voor activiteiten heb ik in het verleden (wanneer van toepassing) op een 
effectieve manier mijn doel bereikt? Waarom werkte die strategie? Waarom niet?

5. PLANNING 

5.1 Hoeveel tijd heb ik nodig om het project op te zetten, of sluit het aan bij een al bestaand 
project?

5.2 Hoeveel tijd heb ik nodig om het project uit te voeren?

5.3 Welke activiteiten vinden wanneer plaats? 
Maak hierbij gebruik van de volgende tabel: 

Datum Activiteit Uitgevoerd door A-B-C-prioriteit 

6. RISICOANALYSE
In de risicoanalyse geef je aan welke factoren eventueel het project zouden kunnen 
belemmeren. Zijn er factoren die er voor zorgen dat de organisatie een aantal 
beperkingen heeft binnen het project? Beschrijf hier ook hoe je het plan kan behoeden voor 
zulke valkuilen. 

6.1 Zijn er risicofactoren bekend die het project eventueel zouden kunnen belemmeren? 

6.2 Hoe bereiden de organisaties zich hier op voor? 

7. MONITORING EN EVALUATIE

7.1 Hoe wordt de voortgang van het project gemonitord? 

7.2 Hoe monitort je partner organisatie de voorgang van zijn activiteiten?

7.3 Hoe monitort jouw organisatie de voortgang van eigen en partner activiteiten? 

7.4 Wie evalueert voortgang en de resultaten van het project, en hoe wordt dit gedaan?


