Projectvoorstel Beursvloer
Achtergrond
 Waarom wil je een Beursvloer organiseren?
 Wat is je motivatie, zowel als persoon als vanuit de organiserende instantie?
 Hoe verhouden de organiserende partners zich? Als gelijkwaardige actoren die zich volop achter het
Beursvloerproject scharen? Is er een vertrouwensbasis voor verdere samenwerking?
 Wat wil je in de toekomst bereiken?
Doel
Omschrijf de concrete (meetbare) resultaten die je wil bereiken: bvb. het aantal deelnemers, het aantal
matches, waarde van de matches, … (= output). Let er op dat deze vooropgestelde resultaten SMART
geformuleerd zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.1
Effect
Naast de concrete resultaten zijn er ook mogelijke (niet‐meetbare) effecten op de lokale samenleving als
gevolg van de organisatie van een Beursvloer (= outcome). Dit kan bvb. een toegenomen vertrouwen zijn
tussen verenigingen en bedrijven, of een hechtere sociale cohesie t.g.v. gesloten matches op lokaal niveau.
Doelgroep
Welke maatschappelijke deelgroepen wil je bereiken? Op welke verenigingen en bedrijven mik je? Wie heeft er
meest nood aan een Beursvloer? Of wie kan er veel bijdragen?
Looptijd / timing
Wat is de (ruwe) tijdschets van het projectverloop? Hoeveel voorbereidingstijd, uitvoering en nazorg wens je te
voorzien?
Middelen
 Mensen: welke inzet van mensen (voltijds equivalenten) is vereist en is mogelijk?
 Middelen: accommodatie, communicatiemateriaal, inrichting beursvloer
 Financiering: voor wat is er geld nodig, welke sponsoring zoek je, hoeveel out‐of‐pocket budget denk
je nodig te hebben?
Kritische succesfactoren
Wat is allesbepalend om de Beursvloer te laten slagen? Waar lig je van wakker als je stil staat bij de organisatie
van een Beursvloer. Welke elementen hebben een doorslaggevende impact? Hierbij aansluitend: wat zijn de
‘go’ en de ‘no go’ momenten?
Samenwerkingsverbanden
Welke samenwerkingsverbanden worden beoogd / zijn vereist voor het welslagen van de Beursvloer? Wat zijn
de aanwezige competenties en waar moeten die aangevuld worden met externe actoren?
Duurzaamheid
Zie je dit als een eenmalig project of denk je er aan dit in de toekomst nog te gaan organiseren. Indien ja, van
welke factoren is het verder zetten afhankelijk? Onder welke voorwaarden ben je bereid dit duurzaam te gaan
integreren in de werking van je organisatie?
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Voor meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART‐principe

