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Een sterk plan      
Handleiding voor het schrijven van een projectplan voor 
culturele producties 
 
 

Inleiding 
Met een sponsor en/of subsidieplan wil je een mogelijke financierende partij overtuigen van 
je ideeën.  
 
Het plan moet; 

• overtuigen, 
• een helder beeld geven van het project/ evenement, 
• aanzetten tot actie: ‘’Show me the money’’. 

 
Vaak vragen cursisten en studenten mij om voorbeelden van projectplannen. De plannen 
die ik schrijf voor mijn opdrachtgevers kan ik niet delen i.v.m. de vertrouwelijke informatie. 
Daarom ontwikkelde ik een ‘blanco’ opzet die een beeld geeft van wat er nu zoal in zo’n 
subsidie projectplan staat. Deze hand-out geeft je dus een richtlijn. 
 
Let op: Ieder projectplan vraagt weer om een eigen specifieke inhoud. Gebruik je eigen 
kennis om met mijn format te spelen: onderwerpen toe te voegen, dingen weg te laten etc.  
 
Naast het projectplan schrijf je vaak ook nog een marketingplan, begroting en vul je de 
benodigde formulieren in. Deze zaken zijn niet opgenomen in deze hand-out. 
 
Succes met schrijven! 
 
Annerieke Otten 
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Inhoud van plan 
 
Voorblad: Titel en beeld 
 
Laat de inspiratie van het beeld spatten. Visualiseer. 
Maak je lezer nieuwsgierig door aandacht te besteden aan de lay-out. 
Prikkel ook met taal – bedenk een pakkende titel. 
Ben je zelf niet zo creatief? Schakel de hulp in van een vormgever. 
 
Inhoudsopgave 
 
Hierbij een voorbeeld van een inhoudsopgave. Maak het plan niet te dik.  
Schrijf korte teksten en maak ze ’to the point’. Een goed verhaal laat zich in 1 zin vertellen. 
 
 
Inhoudsopgave 
Kerngegevens      blz.  
Inhoudelijke en organisatorische toelichting blz.  
Kwaliteitsbewaking     blz.  
Inhoudelijke doelstelling    blz.  
Doelgroepen 
Werkwijze      blz.  
Het evenement     blz.  
Samenwerkingspartners    blz. 
Planning      blz.  
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Kerngegevens 

 
Omschrijf na de inhoudsopgave de kerngegevens. Je geeft de lezer in een duidelijk schema 
een overzicht van de belangrijkste informatie. Je kan natuurlijk zelf ook nog punten 
weglaten of toevoegen. 
 
Naam organisatie      
I.s.m.      
Contactpersoon       
Adres       
Postcode en woonplaats    
Telefoonnummer     
Emailadres        
Website      
Naam productie       
Product         
Duur         
Zaal        
Disciplines       
Start project     
Première datum / showdag(en)      
Te verwachten aantal uitvoeringen   
Minimaal aantal bezoekers   
Plaats    
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Inleiding 

 
Misschien kent de lezer jouw project of onderneming nog helemaal niet. Omschrijf daarom 
helder: 

- Wie ben je? 
- Hoe heet je organisatie? 
- Wat de aanleiding is voor het project? 
- etc. 

 
Enkele tips: 

- Geef je plan urgentie, bestaansrecht. 
- Omschrijf helder: Wat maak je voor wie?  
- Schrijf korte teksten en maak ze ’to the point’.  
- Overtuig, stel jezelf niet te bescheiden op. 

 
 

Inhoudelijke en organisatorische toelichting 
 

Na de inleiding ga je enkele stappen dieper in op de inhoud van je project: 
     -  Omschrijf de organisatie 

- Hoe is deze ontstaan? Achtergrond informatie. 
- Wat is de visie? 
- Wat is de noodzaak van dit project? 
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Kwaliteitsbewaking 

 
Geef het fonds of de sponsor vertrouwen dat het geld bij jou in goede handen is en 
omschrijf hoe je dat gaat garanderen. Wat heb je in het verleden al gepresteerd waardoor 
het vertrouwen in jouw kwaliteiten sterk zal zijn. Stuur aanbevelingen en cv’s mee. 
 
Omschrijf: 

- De kwaliteit van de inhoud van het project wordt gedurende het gehele project 
bewaakt door NAAM 

- Artistieke Leiding 
 NAAM en beknopte CV 

- Zakelijke Leiding 
 NAAM en beknopte CV 
 In de bijlage de uitgebreide CV toevoegen 
 
 
Inhoudelijke doelstelling 

 
De inhoudelijke doelstelling van je plan moet glashelder zijn. Wat wil je precies bereiken? 
Wat is het nut van je idee. Wat levert het op? Nogmaals: maak je plan belangrijk! Geef het 
noodzaak: Dit moet gemaakt worden! Als jij er zelf niet van overtuigd bent zal een ander 
ook niet enthousiast worden.  
 
Je kan doelen schrijven over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: 
 
- (Artistieke) ontwikkeling 
- Publieksbereik 
- Educatie  
 
Doelgroepen 

 
Omschrijf zo specifiek mogelijk je doelgroepen.  
Wat doe je voor wie? 
Wat weet je over de doelgroep? 
Welke bewezen behoefte heeft deze groep? Hoe is jouw plan hierop een antwoord? 
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Werkwijze 

 
Omschrijving van de wijze waarop het project tot stand gaat komen. Hoe ga je het 
aanpakken? 
Bijvoorbeeld: 

- Voorbereiding 
- Uitvoering 
- Evaluatie 

 
Het evenement/ het project 

 
Omschrijf je concept.  
Wat gaat het publiek of de deelnemer beleven? Wat zien we? Wat horen we?  
Voeg beeld toe.  
Probeer ook om je project beeldend te omschrijven. 
 
Samenwerkingspartners 

 
Samen sta je sterker. Omschrijf je samenwerkingspartners. 
 
Planning 

 
Omschrijf in een mooie tabel je planning. Houd het wel kort. 


