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    Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker  

    

 
Projectaanvraag implementatieproject  

 

1. Titel project 

 
 
 

2. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 2500 woorden) 

 

a. Opzet 
Omschrijf het projectresultaat, het product, de kennis of kunde die u wilt 
verspreiden/implementeren. Toon aan dat dit resultaat implementatieklaar is: omschrijf de 
evidence1 die reeds bestaat i.v.m. de gebruikte oplossing en situeer deze in de huidige 
stand van zaken van het betrokken domein (lokaal/nationaal/internationaal). Gebruik 
hiervoor (inter)nationale referenties. 

 

 

b. Meerwaarde 
Omschrijf de vooruitgang, de meerwaarde die door de implementatie zal geboekt worden 
en beargumenteer op welke manier dit opzet voldoet aan de criteria voor steun van Kom 
op tegen Kanker2. 

 

c. Schaal en doelgroep 

- Geef aan op welke schaal (heel Vlaanderen, provincie, regio, …) u wilt 

implementeren/verspreiden en beargumenteer.  

- Geef een duidelijke omschrijving in meetbare, kwantitatieve (hoeveel mensen) en/of 

kwalitatieve termen (welke mensen) van de beoogde doelgroep(en) (toekomstige 

gebruikers) van het project. Maak een inschatting van de mate waarin de doelgroep(en) op 

de implementatie zit(ten) te wachten en deze kunnen bevorderen, dan wel tegengaan. 
 

 

d. Context 

Omschrijf de omstandigheden waarin de implementatie zal plaatsvinden. Heb daarbij 
bijzondere aandacht voor factoren die de implementatie kunnen bevorderen, dan wel 
tegenwerken. 

Denk bijvoorbeeld aan weerstanden en/of vooroordelen die leven bij de doelgroep, tijdsdruk die meespeelt, … 
Zijn er besluitvormingsprocessen die in uw voordeel/nadeel spelen….? 

 
 

 
 

                                                           
1 Evidence begrepen als belangrijkste informatiebron voor ‘evidence based practice’: informatie uit het 
wetenschappelijk domein, ervaring/inzicht van de beroepsbeoefenaar zelf en/of informatie van de gebruiker 
(Sackett D et al. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2nd edition. Chruchill Livingstone, 
Edinburgh, 2000, p1) 
2 Zie http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf 
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e. Aanpak/strategie 

Beschrijf de globale aanpak/strategie(ën) om het vooropgestelde doel te bereiken. 
Beargumenteer dat deze strategie(ën) de best passende is (zijn) gegeven het 
projectresultaat, de doelgroep en de context waarin de implementatie zal gebeuren.  

Geef hierbij duidelijk aan op welke manier de gebruiker en andere relevante stakeholders 
betrokken worden in de voorgestelde aanpak/strategie. 

 

 

3. Werkplan  

 

a. Beschrijf het tijdschema van het implementatieproject:  

- Geef een overzicht van de verschillende projectfasen/werkpakketten, inclusief de mijlpalen 

en tussentijdse resultaten per projectfase/werkpakket (WP), waaruit blijkt dat het project 

kan worden afgewerkt binnen de vooropgestelde termijn.  

- Geef duidelijk aan welke indicator (maatstaf) u zal hanteren om na te gaan in welke mate 

de doelstelling/het verwachte resultaat per projectfase behaald werd.  
- Vul het schema in met het aantal manmaanden (MM) per betrokken partner per jaar. 

 

Duur van het project: _____ maanden  

  

Overzichtstabel ingezette manmaanden (MM) 

WP Partner Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 TOTAAL 

1 Partner 1           

  Partner 2           

  …           

2             

              

              

…             

              

              

TOTAAL            
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b. Uitvoering en opvolging 

- Geef aan wie wat gaat doen op welke manier in de loop van het project. Indien verschillende 
partners betrokken zijn: omschrijf de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van elke 
partner.  

- Geef aan hoe de goede uitvoering van het project bewaakt zal worden en op welke manier 
nagegaan wordt of de vooropgestelde doelstellingen behaald worden.  

- Vermeld (desgevallend voor alle partners) de deskundigheid van de betrokkenen voor hun 
specifieke opdracht binnen het project (gelieve geen cv’s toe te voegen). Indien samengewerkt 
wordt met verschillende partners: geef duidelijk aan wat de meerwaarde is van het 
partnerschap. 

 

4. Resultaten van het project  

a. Duurzaamheid 

Hoe zal na afloop van het project de meerwaarde die het project realiseert, bestendigd worden? 
Op welke manier wordt de duurzaamheid van de projectresultaten ondersteund en/of 
gestimuleerd na het verlopen van de projecttermijn? 

 

 

b. Communicatie t.b.v. kennisbenutting: 

Omschrijf hoe u de resultaten van het project naar de sector zal communiceren of - indien van 
toepassing - hoe u de eindproducten ter beschikking zal stellen van de sector en de verspreiding 
ervan in Vlaanderen zal bevorderen. 

 

 

c. Indien van toepassing: hoe zal de eventuele eigendom en valorisatie van intellectuele 
eigendomsrechten onderling geregeld worden tussen de projectpartners? 
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5. Financieel plan  

Geef per betrokken partner een gedetailleerde kostenraming van het volledige project aan de 
hand van onderstaande tabellen. Geef duidelijk aan welke inbreng in deze kosten u aan Kom op 
tegen Kanker (KOTK) vraagt. Maak hiervoor gebruik van de financiële richtlijnen in het reglement 
voor vernieuwende initiatieven3 

 

 

Personeel 

Partner Kwalificatie van het 

personeel 

Totaal 

aantal MM4 

op project 

Kost per 

MM 

Totale kost 

(€) 

Bijdrage 

gevraagd 

aan KOTK 

1 1.     

 2.     

 3.     

 …     

2      

      

Totaal      

      
 

 

Werking 

Partner Omschrijving budgetpost Totale kost (€) Bijdrage gevraagd 

aan KOTK 

1    

    

    

    

2    

    

Totaal    

    

 
Eventuele toelichting: 
 

 
 

                                                           
3 Zie www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf 
4 Manmaand 

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf
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Samenvatting financieel plan: 

Totale looptijd project:   ____ maanden 

Totale kost project: € ____ 

Bedrag dat u vraagt aan Kom op tegen Kanker: € ______ 

Totale inkomsten uit andere bronnen5: € _____ 
 

 

  

6. Additionaliteit  

Lopen er steunaanvragen voor (een deel van) dit project bij andere instanties?  
 Ja 
 Neen 
 
Indien ja,  
- bij welke instantie? 
 
- wanneer wordt de eindbeoordeling van het dossier verwacht? 

 

 

 

7. Toe te voegen documenten 

 

a. Indien sprake is van een samenwerkingsverband: intentieverklaring(en) tot samenwerking per 

betrokken aanvragende partner (model: zie bijlage) 

 

b. Intentieverklaring tot deelname aan het project per relevante gebruiker(sgroep)/stakeholder 

(niet betrokken als projectaanvrager) (Model: zie bijlage; afhankelijk van de specifieke invulling die 

de medewerking krijgt binnen het project kan het model gedetailleerder uitgewerkt worden) 

 

 

Door dit aanvraagdocument te tekenen, drukt u uw akkoord uit met de betoelagingscriteria van Kom 
op tegen Kanker. 
 
 
Gelezen en goedgekeurd 

Naam, voornaam projectverantwoordelijke,  datum en handtekening 

 

 

Naam, voornaam partner(s),  datum en handtekening 

 

                                                           
5 Denk hierbij aan subsidies van overheden en/of andere organisaties, maar ook aan eigen inbreng van de 
aanvragende instelling(en) 
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Bijlage 1 

 

Intentieverklaring tot samenwerking 

 

Als vertegenwoordiger van <naam instelling, KBO nr> geef ik <naam en functie betrokkenen>, aan 

Kom op tegen Kanker de toestemming alle nodige acties te laten uitvoeren naar aanleiding van de 

aanvraag bij Kom op tegen Kanker voor een implementatieproject met als titel <titel project>. 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de projecttypekenmerken, van de inhoud van onderhavig 

project en verklaar dat de nodige middelen zullen ingezet worden voor de goede uitvoering van het 

project. In het bijzonder bevestig ik de basisprincipes betreffende de eigen participatie in de 

projectresultaten beschreven in de projectaanvraag. Tevens verklaar ik voor dit project nog geen 

subsidie te hebben ontvangen.  

 

Tussen de projectpartners zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent het project. Deze afspraken zijn 

beschreven in de aanvraag en worden bij goedkeuring van het project verder uitgewerkt in een 

samenwerkingsovereenkomst.  daarin gestipuleerde inspanningen te zullen leveren. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

 

 

 

<datum en handtekening vertegenwoordiger van de instelling> 
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Bijlage 2 

 

Intentieverklaring tot verlenen medewerking 

 

Als vertegenwoordiger van <naam instelling, KBO nr> verklaar ik <naam en functie betrokkenen> 

kennis te hebben genomen van de projecttypekenmerken en van de inhoud van onderhavig 

projectaanvraag met als titel <titel project> dat bij Kom op tegen Kanker voor betoelaging werd 

ingediend.  Bovendien verklaar ik dat de nodige inspanningen zullen geleverd worden voor de goede 

uitvoering van het project. In het bijzonder bevestig ik onze medewerking aan dit project volgens de 

basisprincipes beschreven in de projectaanvraag. Tevens verklaar ik voor dit project nog geen 

subsidie te hebben ontvangen.  

 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

 

 

 

<datum en handtekening vertegenwoordiger van de instelling> 

 


