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Format projectvoorstel 
Vooraanvraag Kanker Lokaal op de Kaart 

 
 
Vul onderstaande vragen in en upload uw projectvoorstel als onderdeel van uw vooraanvraag voor 
de projectfinanciering Kanker Lokaal op de Kaart. Lees voordat u begint onderstaande instructies 
aandachtig door:  

1. De upload van het voorstel mag niet meer dan 10 pagina's bevatten, inclusief 
cijfers maar exclusief referenties. Overtollige pagina's worden niet beoordeeld.  
2. Ondersteunende documenten kunt u samen met de referenties in Grant 
Management System van KWF (KWF-GMS) als één PDF-document uploaden bij de 
sectie ‘references’.   
3. In de handleiding indienen projectvoorstel Kanker Lokaal op de Kaart vindt u een 

uitleg van de verschillende onderdelen.  

4. Respecteer de volgende opmaakbeperkingen: Verdana, minimaal lettergrootte 9, 
marges (2,5 cm zijkant en 2,5 cm boven- en onderkant), enkele regelafstand.  
5. Vul de naam van de projectleider en het projectnummer in de voettekst van alle 
pagina's van de upload van het voorstel in.  
6. Upload uw projectvoorstel als PDF-document.  
7. Het uploaden van het voorstel is onderdeel van het KWF-aanvraagformulier. Let 

op: vul ook de extra GMS-velden in die nodig zijn voor het indienen van de volledige 
vooraanvraag.  

 
 
1. Projectleden: 

 
- Projectleider 

 

Naam   

Functie    

Instituut   

Afdeling   

Emailadres   

Telefoonnum
mer 

 

 
- Projectmanager (indien anders dan de projectleider) *  

 

Naam   

Functie    

Instituut   

Afdeling   

Emailadres   

Telefoonnum

mer 

 

 
 

- Samenwerkingspartners 

 

 Instituut Afdeling Contactpersoon 
* 

Publiek 
/ 
Privaat 

Profit / 
non-profit 

Rol in 
project 

Aantal FTE 
aangevraagd 
voor project 

1.        

2.         

3.        

4.        

 
*Indien deze functie nog niet vervuld is vul dan vacant in.  

https://gms.kwf.nl/
https://gms.kwf.nl/
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2. Projectbeschrijving: 

 
Focus van het project:  
Vink aan op welke kankersoort(en) het project zich richt. Meerdere opties mogelijk.  

☐ Huidkanker 

☐ Longkanker 

☐ Baarmoederhalskanker 

☐ Ander soort kanker, namelijk:  

 
Achtergrond & relevantie:  

Onderbouw de keuze voor de gekozen kankersoort(en) door een analyse van de lokale situatie van 
kankerincidentie en actuele risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker. Gebruik hiervoor o.a. 

de data uit de IKNL Kankeratlas. Indien er in het project voor wordt gekozen om zich niet te 
richten op huidkanker, longkanker of baarmoederhalskanker licht deze keuze dan toe. Licht hier 
ook toe op welke gebieden/gemeenten en doelgroepen het project zich richt en onderbouw deze 
keuze. Geef hierbij ook aan hoeveel inwoners deze gebieden/gemeenten hebben en wat de omvang 

van het probleem is.  
 

Doelstelling:  
Beschrijf het doel(en) van dit project (SMART geformuleerd). Maak deze doel(en) zo concreet 
mogelijk (bv. het aantal rokers in de gemeente xx is in 202x is met xx% afgenomen).  
 
Projectplan / plan van aanpak:  

Beschrijf de belangrijkste activiteiten tijdens het project, inclusief middelen en 
stakeholders. Beschrijf in ieder geval welke interventies ingezet zullen worden in het project. Geef 
hierbij een zo goed mogelijke indicatie van de omvang van de inzet en het aantal te bereiken 
personen (bijvoorbeeld: XX aantal stoppen met rokencursussen via XX zorgverleners om zo XX 

mensen te bereiken). Geef daarnaast een onderbouwing van de verwachte 
effectiviteit/werkzaamheid van de voorgestelde interventies door een samenvatting van relevante 
literatuur en/of verwijzing naar interventiedatabanken toe te voegen.   

 
Toegevoegde waarde project: 
Beschrijf wat het plan van aanpak en de aangevraagde financiering bij KWF toevoegt aan andere 

activiteiten die binnen dit thema lokaal, regionaal en nationaal worden uitgevoerd  en van de reeds 

(structurele en incidentele) verkregen of aangevraagde/te verwachten financiering. 

 
Planning:  
Geef de grove planning aan van het project, bij voorkeur in een GANTT chart (zie de handleiding 
indiening projectvoorstel Kanker Lokaal op de Kaart voor een voorbeeld van een GANTT chart). 

 
Stakeholders:  

Beschrijf kort welke stakeholders betrokken worden in het project en op welke manier er zal 
worden samengewerkt. Beschrijf hierbij in ieder geval hoe de eindgebruikers van de interventie en 
de doelgroep bij het project betrokken worden.  
 

Haalbaarheid:  
Geef een kort overzicht van de te verwachten bevorderende en belemmerende factoren tijdens het 
project.  
 
Borging:  
Beschrijf kort hoe de activiteit(en) toekomstbestendig zullen worden gemaakt: de financiële en 
organisatorische implementatie en/of continuering van de activiteit(en) nadat de 

projectfinanciering afloopt. 
 
3. Begroting: 

 

Geef in Euro’s aan welke kosten er voor het project worden verwacht voor de hieronder 
aangegeven posten 

 

Jaar 1 2 3 4 Total  

https://kankeratlas.iknl.nl/
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Personeelskost
en 

 €  €  € €  € 

Materialen   €  €  € €  € 

Services  €  €  € €  € 

Totaal   €  €  € €  € 

 
Geef in Euro’s aan of er sprake is van aanvullende eigen of externe financiering:  
 

Eigen bijdrage  € 

Aanvullende 
financiering / Co-
funding  

 € 

Totaal  € 

  

Toelichting budget:  
 
 
 


