
Instructies ten behoeve van projectplan 

 
 
 

Wil je via CoForce een duurzaamheidsproject starten? Schrijf dan op 1 of meerdere A4-tjes een plan. 
Stuur je plan per email naar info@coforce.nu. Na beoordeling van je plan gaan we met jou in gesprek. Je 
kunt bij CoForce maximaal €5.000 aanvragen voor je plan. 
 
Gebruik onderstaande checklist van 8 punten voor het schrijven van je plan. 
 

Onderwerp Check 

1.Heb je een concrete doelstelling met je project. Zorg dat je deze helder formuleert in 
termen van wie is de doelgroep en welk (maatschappelijk) effect je wilt bereiken met 
deze doelgroep. 

 

  

2.Heb je laten zien hoe dit project bijdraagt om onderstaande ambitie te realiseren? 
De ambitie voor het stadsdeel Zuidoost is om in 2040 energieneutraal te zijn en de 

bijbehorende CO2 uitstoot van energie tot een minimum te beperken. Zuidoost zal hiervoor 
de komende jaren een grote transformatie ondergaan. De energietransitie wordt ingezet om 
een gezond leefklimaat inclusief en energieneutraal stadsdeel te realiseren. Amsterdam wil 
in 2040 energieneutraal zijn.  

 

  

3.Heb je laten zien welke activiteiten je gaat uitvoeren en wanneer ze gerealiseerd zullen 
zijn. (Je moet duidelijk maken dat met deze activiteiten het vanzelfsprekend is dat je je 
doelstellingen behaalt.) 

 

  

4.Heb je laten zien hoe de rollen zijn verdeeld in je plan. Wie doet wat?  

  

5.Heb je laten zien wat de impact van je project is? Hoeveel bewoners of bedrijven 
worden door jouw project beïnvloedt? Wat zijn de maatschappelijke effecten die je 
teweeg brengt met jouw project. Zie ook ad 1. 

 

  

6.Neem een paragraaf op waarin je uitlegt waar je rekening mee moet houden om je 
project succesvol te kunnen uitvoeren. Dit zijn je randvoorwaarden die het duidelijk 
maken of je project realistisch is om te worden uitgevoerd. 

 

  

7.Heb je laten zien wat je project kost. Stel een begroting op waarin je de kosten duidelijk 
zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld urenbesteding van jezelf, uurtarief en externe kosten.  De 
kosten in de begroting mogen maximaal €5.000 zijn. 

 

  

8.Welke vervolgtrajecten voorzie je wanneer je project is afgerond? Kan je project 
worden uitgebreid naar andere delen of doelgroepen van Zuidoost? 

 

  

 
We stellen geen eisen aan hoe je plan eruit ziet en hoe je het hebt geschreven. Als je er maar voor zorgt 
dat bovengenoemde onderwerpen in je plan voorkomen.   
Aan het eind van je project vragen we jou ook om een kort eindverslag in te leveren waarin je aangeeft 
hoe je project is verlopen, of je je resultaten hebt bereikt, wat je bevindingen zijn waaronder de “lessons 
learned”. 
 
Succes. 
 
CoForce 
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