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Programmalijnen

Samenwerking
Innovatie
Talentontwikkeling

WAAROM EEN PROJECTPLAN?



INHOUD
PROJECTPLAN

Inleiding

Missie & visie

Doel & doelstelling

Doelgroep

Activiteiten

Promotie

Planning & organisatie

Begroting



INLEIDING
Aanleiding

Wie ben je als vereniging

Wat doe je

Hoeveel leden

Etc.



Wie ben je en waarvoor sta je?

Leidraad bij alles wat je doet

Visie: toekomstdroom 

MISSIE & VISIE Missie

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners van de 

stad en de regio zich daadwerkelijk verbonden voelen 

met ons huis, met de andere bezoekers en vooral met 

wie en wat er op ons podium staat.

Visie

Als zoveel mogelijk mensen zich 

daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met 

de andere bezoekers en met wie en wat er op ons 

podium staat dan wordt de Twentse 

samenleving creatiever, hechter en gelukkiger.
Visie

Wij willen van een vluchtige wereld naar een samenleving 

waarin kunst vanzelfsprekend is. Wij laten mensen ervaren 

hoe waardevol kunst is in het dagelijks leven. 

Missie 

Dat doen we met een gevarieerd aanbod van film, theater en 

beeldende kunst, regelmatig samen met anderen in de regio. 

Daarmee willen we mensen er van bewust maken dat kunst 

overal om ons heen is. 



Antwoord op de vraag:

Wat wil je bereiken of realiseren
DOEL &
DOELSTELLINGEN

Gewenste situatie
Ambitie
Realiseerbaar 

Concreet en kleiner maken = doelstellingen
Verbintenis programmalijnen?



DOEL 

Voorbeelden: 

mensen activeren of verbinden 
podium bieden voor groepen uit de buurt 
voorzien in een maatschappelijke behoefte (aan..) 
een verandering teweeg brengen (in..) 

Doel van Enschede Promotie
Meer bezoekers trekken, die langer verblijven en meer besteden



DOELSTELLINGEN - SMART

Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of 
vorm is het doel bereikt?
Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het 
management?
Realistisch - Is het doel haalbaar?
Tijdgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Voorbeeld:
Het in 2019 organiseren van 14 workshops om het culturele veld te 
informeren en voor te bereiden op de nieuwe subsidieverordening 
2021-2022.



DOELGROEP
Wie is je publiek | voor wie ben je er?

Beschrijf ze met kenmerken:

Geografisch (waar komen ze vandaan)
Demografisch (leeftijd, geslacht, religie, land 
van herkomst)
Psychografisch (interesses, lifestyle, politieke 
overtuiging)
Socio-economisch: persoonskenmerken 
(opleiding, inkomen, sociale klasse, beroep)

Waarom? 
Het helpt bij activiteiten en 
promotie



ACTIVITEITEN
Wat ga je doen in 2021 en 2022?

Welke activiteiten ga je organiseren?
Wat wordt je programma
Is er een thema?

Zo concreet mogelijk
Niet: “We gaan drie activiteiten organiseren”



ACTIVITEITEN

Hoe verbind je de activiteiten met de 
programmalijn(en)?

samenwerking
innovatie
talentontwikkeling



PROMOTIE
Begin op tijd!

Maak iemand verantwoordelijk

Stem je promotiemiddelen af op je doelgroep

Benader de pers

Zorg voor goede verspreiding

Blijf je boodschap herhalen

Meld je evenement aan op online portals:

Uitinenschede.nl/evenement-aanmelden



WAT ZET JE OP EEN FLYER?
Naam activiteit
Wie organiseert het
Locatie
Datum
Prijs
Website
Mooie foto
Korte omschrijving
Highlights programma verwerken



PLANNING & ORGANISATIE

Planning voor 2021 en 2022

Wanneer vinden de activiteiten plaats? Zorg voor overzicht!
Wanneer start je met de organisatie? Houd rekening met eventuele 
vergunningen.
Wanneer start je met de promotie?
Is er een speciale werkgroep/commissie? 
Plan een evaluatiemoment 
…….



BEGROTING

Vermeld alle
kosten en 
opbrengsten



De 5 W’s



v

Denk goed na over je missie/visie 

Laat een duidelijke en logische verbintenis zien met de 
programmalijnen: 

Samenwerking
Innovatie
Talentontwikkeling

Begin op tijd

Maak een activiteitenplanning

Kort & krachtig

SAMENGEVAT


