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Dit is een projectplantemplate dat als bijlage toegevoegd dient te worden bij het 
aanvraagformulier voor een IMVO-voucher. De aanvrager is niet verplicht gebruik te maken van 
dit projectplan. Echter: alle onderdelen van het projectplan moeten wel terug te vinden zijn in een 
bijlage bij de aanvraag, of in de offerte van de adviseur. 

Een projectplan of plan van aanpak bevat de volgende onderdelen: 
• Achtergrond en aanleiding 
• Adviesvraag 
• Beoogde resultaten 
• Organisatie  
• Aanpak en werkwijze 
• Risicomanagement 
• Offerte 

Achtergrond en aanleiding 
De volgende vragen dienen beantwoord te worden om de aanleiding van de adviesvraag helder 
te krijgen. 

• Welke vraag of welk probleem moet worden opgelost? 
• Waar komt de noodzaak of de behoefte vandaan? 
• Welke bedrijfsprocessen of bedrijfsonderdelen moeten worden betrokken? 
• Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol / invloed? 

Adviesvraag 
Omschrijf hier zo concreet mogelijk de adviesvraag en, in meetbare termen, de op te leveren 
resultaten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een strategisch advies en een 
operationeel (implementatie) advies. 

Beoogde resultaten 
Omschrijf welke (deel)resultaten behaald moeten worden voor een succesvol adviestraject. Let 
hier ook op de afhankelijkheid van het resultaat van interne en externe stakeholders van het 
bedrijf / de aanvrager.  

Organisatie 
Beschrijf welke personen betrokken zijn en welke rol zij hebben. Hoeveel tijd besteden deze 
personen aan het adviestraject?  

Aanpak / werkwijze 
Beschrijf hoe de beoogde resultaten gerealiseerd gaan worden. Vaak wordt er gebruik gemaakt 
van fasering, activiteiten, en (tussen)resultaten.  

Iedere fase bestaat uit een aantal (hoofd)activiteiten en mijlpalen. Een mijlpaal is een concreet 
te bereiken resultaat waarover besluitvorming moet plaatsvinden of waar  
goedkeuring voor moet worden gegeven.  
 
 



   

 

 
 
Voeg per fase toe welke middelen (geld, capaciteit in uren), tijd, kwaliteit (eisen, criteria), 
informatie en personen nodig zijn. 
 
Beschrijf hier ook de tijdslijn. 

Risicomanagement 
Goed risicomanagement houdt in dat het traject wordt onderzocht op onverwachte 
gebeurtenissen en dat maatregelen worden genomen om negatieve gevolgen te beperken en 
positieve gevolgen te bevorderen. Geef de risico’s weer in een schema en bepaal hoe hier mee 
omgegaan kan worden om de risico’s te minimaliseren.   
 
Onderzoek de aan het advies, onderzoek of project gerelateerde MVO-risico’s door de MVO 
Risico Checker in te vullen en neem de relevante risico’s over, die betrekking hebben op het 
project of de adviesvraag. Tijdens het intakegesprek zullen we de resultaten van de MVO Risico 
Checker met je bespreken. 

Offerte 
Geef aan wat de begrote kosten zijn van het adviestraject. Specificeer hierbij activiteiten en 
resultaten. MVO Nederland toetst of de kosten redelijk zijn en in verhouding staan met de op 
te leveren resultaten. 

 


