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    Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker  

    

 
ONDERZOEKSPROJECT als voortraject voor implementatie 

 
1. Titel project 
 
 

2. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 4000 woorden) 
 

a. Opzet en doelstellingen  
- Omschrijf de probleemstelling en de onderzoeksvragen van het project en situeer deze in 

de huidige stand van zaken (state of the art/status quaestionis) van het betrokken 
onderzoeksdomein. Gebruik (inter)nationale referenties om het belang van uw project aan 
te tonen. 

- Welke interventie(s) (zorg, proces, product, …) zal/zullen in het kader van het project 
precies worden aangeboden? Omschrijf concreet het geplande zorgaanbod, alsook wie dit 
zal verstrekken. 

 
 

b. Methodologie – Omschrijf duidelijk hoe u te werk zal gaan om de beoogde resultaten te 
realiseren. Beschrijf de verschillende stappen in uw onderzoek, alsook de intermediaire 
doelstellingen. Besteed de nodige aandacht aan hoe u zal omgaan met onvoorziene 
omstandigheden en risico’s (risicomanagement). Beargumenteer uw keuze van 
onderzoeksmethode.  

 
 

c. Onderzoekspopulatie - Omschrijf duidelijk de beoogde onderzoekspopulatie zowel in 
kwantitatieve termen (hoeveel mensen wilt u bereiken?), als in kwalitatieve termen (welke 
mensen wilt u precies bereiken?). Definieer en beargumenteer inclusie- en exclusiecriteria. 

 

 
 

d. Meerwaarde – Omschrijf de vooruitgang die met het onderzoek zal geboekt worden. 
Beargumenteer op welke manier het beoogde onderzoek voldoet aan de criteria voor steun 
van Kom op tegen Kanker1. 

 
 

3. Werkplan 

 

Beschrijf het tijdschema van het onderzoeksproject 

- 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.  

                                                           
1 Zie hiervoor ‘Reglement vernieuwende initiatieven’ op de website  
www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf 

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf
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- Geef aan hoe de goede uitvoering bewaakt zal worden en op welke manier (aan de hand 

van welke maatstaf/indicator) nagegaan wordt of de vooropgestelde doelstellingen 

behaald worden. 

- 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            

       

 

 
 
 

4. Resultaten van het project 

- Omschrijf de verwachte output en deliverables van dit project. 

- 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. 

- Geef aan op welke manier de meerwaarde die het project realiseert, bestendigd zal worden na 
afloop van het project. Op welke manier wordt de duurzaamheid van de projectresultaten 
ondersteund en/of gestimuleerd na het verlopen van de projecttermijn? 
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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 initiatieven2 

 

 

Personeel 

Partner Kwalificatie van het 

personeel 

Totaal aantal 

MM3 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: 
 

                                                           
2 Zie www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf 
3 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 bronnen4: € _____ 
 

 

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. Expertise van de aanvrager(s) (gelieve GEEN CV toe te voegen) 
- Beargumenteer waarom de hoofdaanvrager over de juiste expertise beschikt om de 

projectdoelstellingen te halen. 

- Indien er wordt samengewerkt met partners: vermeld voor alle partners de deskundigheid 

voor hun specifieke opdracht binnen het project en beargumenteer de meerwaarde van het 

samenwerkingsverband voor de goede uitvoering van het project. 

- Geef maximum 10 voor dit project relevante publicaties van de hoofdaanvrager en/of 

partner(s), vermeld de ISI impactfactor van het jaar van publicatie. 

 

 

8. Referenties 

 

 
 

                                                           
4 Denk hierbij aan subsidies van overheden en/of andere organisaties, maar ook aan eigen inbreng van de 
aanvragende instelling(en) 
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Door dit aanvraagdocument te tekenen, drukt u uw akkoord uit met de betoelagingscriteria van de 
Kom op tegen Kanker. 
 
 
Gelezen en goedgekeurd 

Naam,  voornaam    projectverantwoordelijke datum en handtekening 

 

 

Naam,  voornaam partner(s)      datum en handtekening 


