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Aanvraagformulier experiment
U wordt verzocht dit formulier te gebruiken bij het indienen van uw aanvraag. In totaal mag uw 
aanvraag max. 3 kantjes A4 omvatten. 
Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van bijgevoegde scorekaart op 10 beoordelingscriteria. 

Hoofdaanvrager :

Postadres :
Postcode en Plaats :
Contactpersoon :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Indien van toepassing:

Namens actielijn Samen aan de Slag:

________________________________

Dient u een aanvraag in met meerdere partijen ? ja/nee
Zo ja, welke partijen zijn mede-aanvrager ?

Naam experiment :
Duur experiment :
Startdatum :
Einddatum :

Aanleiding
Beschrijf hier de aanleiding voor het experiment. 

Doelgroep
Beschrijf hier de doelgroep die u voor ogen heeft. (Denk hierbij aan de volgende aspecten:)
 Hoe groot is de doelgroep?
 Hoe bent u van plan de doelgroep te bereiken?
 Hoeveel deelnemers verwacht u aan het experiment te zullen deelnemen? 

Visie experiment
 Beschrijf op welke wijze uw experiment bijdraagt aan de ambitie ‘in 2022 doet iedereen mee, telt mee en 

draagt bij naar eigen kracht’
 Beschrijf aan welke gedeelde waarden uw experiment bijdraagt
 Beschrijf welke knelpunten u gaat oplossen of welke verbeterpunten het experiment gaat opleveren
 Heeft het experiment een duurzaam effect?
 Heeft het experiment invloed op meerdere leefgebieden? 

Activiteiten
 Beschrijf concreet welke activiteiten u gaat uitvoeren binnen het experiment. 
 Geef daarbij aan door welke professionals of vrijwilligers van welke organisaties de verschillende 

activiteiten uitgevoerd gaan worden. 

Organisatie
 Op welke wijze heeft u de taken en verantwoordelijkheden verdeeld?
 Hoe heeft u de samenwerking met andere organisaties georganiseerd?
 Hoe bent u van plan de beschreven aanpak te coördineren? 

Planning
 Geef inzicht in de planning van de activiteiten die u wilt uitvoeren en het tijdpad daarvan. 
 Neem hierin ook mee de halfjaarlijkse terugkoppeling over de voortgang en de wijze waarop resultaten 

halfjaarlijks worden teruggekoppeld.  
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Begroting (mogelijk met uploaden van document)
 Wat zijn de geraamde kosten van het experiment ?
 Hoe worden de kosten van het experiment gefinancierd ?
 Welke bijdrage vraagt u vanuit het proces Samen aan de Slag, voor de financiering van het experiment ?

Toelichting begroting
Hoe borgt u de kostenefficiency?

Rekeningnummer (IBAN) :

Rekeninghouder :

Ondertekening hoofdaanvrager

Ondertekening mede-aanvragers

(De aanvraag dient door elke samenwerkende partner te worden ondertekend)

U kunt uw aanvraag indienen via;
m.lamers@weert.nl

mailto:m.lamers@weert.nl

