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Inleiding
Een projectplan is een handig instrument om het hele project van kop tot staart duidelijk te
maken voor jezelf of een ander. Het maken van een goed – dus: degelijk, interessant en
aantrekkelijk – projectplan is bijna een project op zich. De stappen in deze publicatie maken
het hele proces inzichtelijk en geven handige tips om een goed projectplan te maken.

Ja maken en niet alleen schrijven; een goed projectplan is al half klaar voordat er ook maar
een letter is ingetikt. Hoe, dat lees je in de volgende hoofdstukken.

Deze publicatie is gebaseerd op jarenlange ervaring met het opzetten van projecten en
schrijven van projectplannen en aanvraagteksten. Dit werk deed ik vooral voor de
cultuursector maar de lessen die ik leerde zijn (veel) breder in te zetten. Ik hoop dat je deze
handleiding kunt gebruiken om jouw project tot bloei te laten komen. Mocht je alsnog hulp
nodig hebben, mail me dan.

Succes!

Ninja

www.trickstertext.com
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Hoofdstuk 1: Ken je project
Het maken van een goed* projectplan begint bij de basis: ken je project. Er zal nog veel onduidelijk zijn in deze
fase maar daarom is het ook een plan. Schrijf dus op wat je van plan bent. Wees daarbij ambitieus maar
realistisch: niemand zit te wachten op loze beloftes. Jijzelf al helemaal niet; als je dan groen licht krijgt om je plan
te realiseren, zit je met onhaalbare doelen en cijfers.

Basics
Het is een open deur maar: weet wat je van plan bent, hoe en met wie. Vooral zoiets als samenwerking met
partners, methodiek (bij een educatief project), of artistiek concept moeten goed in elkaar zitten voordat je ook
maar begint met schrijven.

Een projectplan bevat in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
Wie, Wat, Waar, Waarom, Hoe, Wanneer, Voor wie, Hoeveel
Er zit een begroting bij, een dekkingsplan en een projectplanning.

Achterin dit boekje zit een checklist met items die in een projectplan ter sprake (kunnen) komen. Andere items
kunnen nodig zijn zoals biografieën van artistieke of productionele leiding, educatieve methodiek, enzovoort.
Dat verschilt per project of doelgroep van het plan. Voeg deze onderwerpen zelf toe aan de checklist. Schrijf
daarna per item kort op wat je weet – als het goed is, kom je er vanzelf achter wat je nog niet (zeker) weet.

*degelijk, interessant, aantrekkelijk
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Struikel!
Ieder project heeft een struikelblok. Er zal voor de start van je project nog veel onduidelijk zijn – niet in de laatste
plaats de financiering – maar dat ene struikelblok is datgene waarbij je een kleine kriebel achter je borstbeen voelt
wanneer je eraan denkt.

Is het of er wel publiek op je voorstelling afkomt? Is het de samenwerking met die ene partner waar je onzeker
over bent? Wees eerlijk! Want waar je struikelt, daar ligt de schat.

Weet van tevoren:
• Wat het grootste struikelblok van het project is.
• Hoe je dat struikelblok te lijf gaat.

Het is goed om deze informatie in je plan te verwerken waar
het hoort. Lezers, o.a. bij fondsen en andere organisaties,
lezen veel plannen en hebben meestal wel een idee waar
struikelblokken zitten dus je kunt maar beter meteen
duidelijk maken dat je bewust bent van de uitdagingen waar
je voor staat.

Dit is geen zwakte maar een kracht.
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Cijfers
De cijfers horen ook thuis in het voorbereidende stadium: de aantallen (euro’s, mensen, flyers, speelbeurten,
leerlingen) moeten kloppen tussen plan en begroting. Als je schrijft dat je 10 keer gaat spelen, moeten er 10
producties in de begroting staan.

Maar 10 producties zijn niet noodzakelijk 10 keer zo duur als 1 productie. Hoeveel tijd is iemand bezig met PR voor
jouw project en wat kost dat? Is er repetitieruimte nodig, hoe vaak en hoe lang? Ga het hele project door aan de
hand van de checklist en schrijf steeds op wat er nodig is qua tijd (uren), materiaal, andere kosten.

Aan de andere kant staat het dekkingsplan: hoe wordt dit betaald? Financiering door fondsen, kaartverkoop,
andere bronnen. (Hoeveel kaarten moet je daarvoor verkopen? Ook barterdeals zijn mogelijk: zaalgebruik in ruil
voor publiciteit bij jouw doelgroep?

Ervaren projectleiders en –aanvragers maken meestal onderscheid tussen de wensbegroting en de
minimumbegroting. In de wensbegroting staat alles: een lange repetitieperiode, de ideale spreker op het
evenement, enzovoort. Vaak komt de financiering namelijk niet helemaal rond; er hoeft maar één fonds nee te
zeggen. Dan is het handig om alvast een idee te hebben van het project met minder geld: wat kun je loslaten
zonder het project schade aan te doen?
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Hoofdstuk 2: Vertel!
Iedere goede tekst, dus ook een projectplan, leest als een boeiend verhaal. Net als een verhaal heeft een
projectplan een kop en een staart, heeft de hoofdpersoon een duidelijk doel voor ogen, komen we interessante
personages tegen, kloppen de tijdlijn en ‘choreografie’, en klopt het taalgebruik. Verder is het natuurlijk zaak om
alles helder uiteen te zetten. Verreweg de beste tip die ik je kan geven is deze:

Begin klein
Interdisciplinair	kunstfestival	op	Terschelling.	<> Hiphop-concerten	op	het	dak	van	een	wolkenkrabber.

Literaire	rondleidingen	door	Amsterdam.	<> E-boek	over	het	maken	van	een	projectplan.

Het is een oude wijsheid dat de beste plannen op een bierviltje passen. Pas als je jouw plan kunt terugbrengen
naar één enkele zin, is het nuttig om er een plan uit te halen. Als je (veel) meer zinnen nodig hebt, is er een kans
dat je plan nog niet helder is.
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Vanuit daar werken we verder. Eigenlijk krijgt het schrijfproces uiteindelijk de vorm van
een klassieke vaas: begin met een stevige maar smalle bodem, wijdt daarna uit tot alles
erin past, breng het daarna terug tot een hanteerbaar formaat. Dat laatste is vaak een
kwestie van tekstredactie: snoeien van onnodige woorden, woordkeuze en schrappen
van herhalingen. Doe dit per onderwerp in je checklist.



Structuur
Nu de inhoud onder elkaar staat, is het zaak om de structuur van de tekst onder handen te nemen. De lezer wil dat
zij/hij zich onderdeel van het plan voelt. Benader de structuur daarom alsof je het project opnieuw opzet: je begint
met de aanleiding en wat je eraan wilt doen, dan in het kort het idee voor het plan, dan hoe je het gaat doen,
enzovoort. Meestal is het ongeveer zo:

Inleiding (waarom doe je dit project? wat is de context?) à Doel (wat wil je bereiken?) 
àVoor wie (doelgroep & communicatie) à Inhoud (waar gaat het over?) à Aanpak (wat ga je doen?) 
à Partners (met wie?) à Methode (hoe ga je het aanpakken) à Planning (wanneer incl. voorbereiding) 

à Financiën (wat kost dat? wie betaalt dat?) à Evaluatie (tussendoor en aan het einde) 
à Continuïteit (en wat dan?)

Gebruik je checklist om na te gaan of je hebt verteld wat je moet vertellen. Spreek jezelf niet tegen en haal
onnodige herhalingen weg.

Als het goed is, komt je verhaal uiteindelijk rond. Dat betekent dat je aan het einde terugkomt waar je was
begonnen: Hoe draagt dit project bij aan het doel dat je zelf hebt beschreven? Hoe heeft de doelgroep baat bij dit
project als het eenmaal is afgerond?Hoe kan jij of jouw organisatie verder met wat je in dit project hebt geleerd?

Eindig altijd positief! 
Niemand zit te wachten op jouw problemen maar wel op jouw oplossingen.

Als het goed is heb je daar goed over nagedacht.
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Toon
Een bekende schrijftip is ‘houd je lezerspubliek voor ogen’. Het idee is natuurlijk dat je iets opschrijft dat
begrijpelijk en aantrekkelijk is voor degene die het zal lezen. Klinkt goed. Alleen het kan soms dodelijk zijn voor
een tekst.

Een voorbeeld.

De meeste projectplannen in de cultuursector worden geschreven om financieringsaanvragen te doen. Het
publiek voor het plan: fondsenmedewerkers die met een ernstige blik jouw aanvraag van een grote stapel pakken
en bekijken. Ik raak zelf niet erg geïnspireerd van dit beeld* als ik schrijf. Waar ik wèl warm van word, is mijn
fantastische projectidee en de mensen die ik ermee bereik; dat kan ik in geuren en kleuren uit de doeken doen!
Dàt enthousiasme, dat is de toon die je wilt zetten. Dan zit de fondsenmedewerker ook meteen weer rechtop met
een glimlach op het gezicht. Nog belangrijker: dan kom jij authentiek over – omdat je dat ook bent.
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Taal
Er is maar één tip die werkt: Vertel hoe het zit. Vergeet jargon en formules of ‘ambtelijke
taal’ om het interessanter te laten lijken. Als het goed is, is jouw plan op zich interessant
genoeg.

Dus niet:

Teneinde te komen tot een alomvattende methodiek ten behoeve van de visueel beperkte 
museumbezoeker onder de 18 jaar met latente interesse in 19e eeuwse plastieken… enz.

Maar:

Ons museum wil blinde jongeren (of: jongeren met een visuele beperking) onze collectie 
laten ervaren.

Veel eerlijker en persoonlijker – en prettiger om te lezen.

Twijfel je nog? Lees de tekst dan hardop voor jezelf eens voor. Je hoort meteen of je goed
zit.
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Hoofdstuk 3: Laat je zien
Het kan inspirerend werken om je projectplan te voorzien van een nette vormgeving. Een beetje kleur op de
pagina laat het plan en de aanvrager sympathieker overkomen. Hetzelfde geldt voor foto’s en illustraties, als je
die hebt. Gebruik anders een foto van de projectleider of artistiek leider in actie, een snapshot van de doelgroep,
of een indruk van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Schakel een vormgever in als het niet lukt.

Zoals bij alles geldt ook hier: overdrijf het niet. Ik heb aan zowel de aanvraag- als toekenningskant gezeten van
een cultuurfonds en het is vervelend om door paginalange onnodige vormgeving te worstelen om bij de inhoud
te komen.
• Wel nodig: een indruk van de mensen en thema’s waar je mee werkt
• Niet nodig: portretten van de laatste vijf jaargroepen van het jeugdorkest

In sommige gevallen is het niet mogelijk om afbeeldingen of kleuren in de vormgeving te gebruiken, bijvoorbeeld
bij uploads op fondsenwebsites. Zorg in dat geval dat je met onderscheidende kopjes bij je alinea’s toch een
levendig paginabeeld krijgt. Witruimtes tussen de regels geven lucht en maken het makkelijker om de informatie
in de tekst te verwerken.
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Hoofdstuk 4: Ken jezelf

Als ik een begroting moet maken, laat ik deze checken door een bevriende en competente collega. Als ik een
marketingplan moet bijvoegen, neem ik contact op met iemand die dat heel goed kan. Zelf word ik regelmatig
gebeld door mensen die hulp nodig hebben met het helder opschrijven van een plan. Je hoeft niet alles zelf te
kunnen.

“A well-composed group knows everything.”

Gebruik je netwerk. Anderen zijn vaak maar al te graag behulpzaam bij het realiseren van een goed plan. Soms is
dat tegen betaling en dan is het een kwestie van overwegen wat de kosten zijn ten opzichte van de baten: is het
de investering waard? Wat krijg je ervoor en – minstens zo belangrijk – wat leer je ervan? Als ik iemand inschakel,
heb ik èn een solide marketingplan èn kennis hoe een marketingplan in elkaar moet zitten.

Gebruik maken van je netwerk heeft nog een voordeel: je netwerk wordt er nog groter van. Meestal komen
mensen met tips van personen en organisaties waar je contact mee kunt opnemen.
Zulke hulp kost niet altijd geld; jij bent ook een uitbreiding van hún netwerk!
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Trickster Text
Het eerste projectplan dat ik ooit schreef was voor een mobiele versie van een
Indonesisch gamelan-instrumentarium. De fondsenaanvraag met het plan leverde
20.000 gulden op. Ik schrok me rot! Gelukkig went het – uiteindelijk. Maar makkelijk
wordt het nooit.

Trickster Text is mijn bureau waarmee ik schrijf- en redactieopdrachten doe:
projectplannen en aanvragen, maar ook onderzoek en ontwikkeling. Ik werk veel met
jongvolwassenen met ambitie in kunst en cultuur maar ook met grotere organisaties. Ik
schreef in het verleden aanvragen voor organisaties als Roots & Routes Nederland en
International (onder andere Europese aanvragen), Europlus Songfestival, World Music &
Dance Centre (Podium Grounds) en Podium Mozaïek. Ik werk in het Nederlands en
Engels (C2 Proficiency).

Ik wens je veel succes met het maken van je projectplan! Laat me weten of het lukt.

Vriendelijke groeten,
Ninja Kors www.trickstertext.com

Met Sonja Pauw richtte ik Ninja ‘n’ Son op. Wij maken e-publicaties, zoals dit boekje.
www.ninjanson.nl
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Bijlage: checklist projectplan
Zorg dat je onderstaande items op een rij hebt voordat je gaat schrijven!
Doel

q Waarom – doe je dit project: wat was de aanleiding?

Betrokkenen

q Wie – gaat het project uitvoeren? (projectleiding en –uitvoering)

q Wie – zijn er nog meer betrokken? En wat gaan die doen?

q Waarom – is het belangrijk dat jij/jullie dit project doen en niet iemand anders?

Doelgroep

q Voor wie – is het project primair bedoeld? Wees specifiek. Wie heeft er nog meer 
iets aan?

q Waarom – is dit project nodig voor jouw doelgroep? En voor de stad, sector of 
anderen?

q Hoe – ga je de doelgroep bereiken en vasthouden?

Inhoud

q Waar – gaat het project over?

q Wat – ga je precies doen? Wat zijn de activiteiten die plaatsvinden?

q Hoe – voegt dit project toe aan wat er al bestaat?

Werkwijze

q Hoe – ga je het doel realiseren? Wat is je aanpak en waarom?

q Welke – bronnen, materialen, kennis en kunde ga je inzetten? Hoe kom je eraan?

Productie

q Waar – vindt het project plaats? Waarom daar?

q Wanneer – vindt je project plaats? (van eerste stap tot en met evaluatie)

q Wie – is verantwoordelijk voor de uitvoering?

Cijfers

q Hoeveel – uitvoeringen, weken, deelnemers, publiek, enzovoort. (check cijfers)

q Hoeveel – kost dit, per onderdeel en als geheel?

Kwaliteit en continuïteit

q Hoe – evalueer je het project? En wanneer?

q Hoe – zorg je ervoor dat het project iets oplevert voor langere termijn?

q Wat – gaat er na dit project gebeuren?

Specifieke aandachtspunten

q …

q …
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