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Sessie 1

Sessie 1
Waarop letten bij het

schrijven van een aanvraag



Subsidies begrijpen

Subsidies zijn de instrumenten waarmee 
politiek beleid wordt geïmplementeerd
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Subsidieprogramma’s interpreteren
Maatschappij

Politiek

Administratie

Subsidie-
programma’s

Beleidsdocumenten
Lobbydocumenten
Visiedocumenten
Regeringsverklaringen
White papers, green papers, position papers
Roadmaps
Marktstudies
Sectordoorlichtingen
…

Programmabeschrijvingen
Werkprogramma’s
Oproepteksten
…

Lees in
functie van!



Organisatie van subsidieprogramma’s

Subsidieprogramma

Deelprogramma

Werkprogramma

Call Topics



Subsidiekansen vinden
Subsidies zijn de instrumenten waarmee politiek beleid wordt 
geïmplementeerd

Uw projectidee maakt kans als het helpt om de onderliggende
beleidsdoelstelling van een subsidieprogramma te realiseren

 Zie projecten als oplossingen voor voorgedefinieerde
problemen

 Zie overheden als ‘investeerders’, niet als openbare
aanbesteders



Aansluiten bij bestaande consortia
- Beschouw een subsidieoproep als een vraagstelling
- Beschouw een projectidee als een antwoord
- Beschouw beiden als samengesteld: zowel de vraag als 

het antwoord bestaan uit verschillende deelaspecten
- Identificeer een deelaspect waarvoor u een nuttige rol 

kunt spelen
- Beschrijf uw antwoord voor dit deelaspect in een kort 

document (one pager)
- Benader de kandidaat-projectcoördinator

Resultaat:
 De coördinator ziet u als probleemoplossend en laat u toe tot het 

consortium
 U kunt het deelaspect uitvoeren in een eigen werkpakket



Go of no-go
Beslissen of u met uw projectidee overgaat tot een 
volwaardige subsidieaanvraag:

- Hoe goed beantwoordt u aan alle deelaspecten van de 
projectoproep?

- Hoe specifiek en uitmuntend is uw projectantwoord op 
de vraag van het subsidieprogramma?

- Hoe sterk is uw consortium:
 De best mogelijke partners?
 Dekt u samen optimaal alle nodige expertise af?

- Simuleer mogelijke concurrerende voorstellen; hoe 
sterk zal u hier tegenover staan?



Methoden om een evaluator te overtuigen
- Zie projectoproepen altijd als competities
- Besteed uitgebreid aandacht aan de eerste pagina 

(verloren vertrouwen win je nooit terug)
 Waar gaat dit project over?
 Waarom is het uniek en interessant?
 Waarom is het nuttig en nodig? Wat zal het bereiken?
 Is dit het juiste team met de juiste ideeën?

- Spreek tot de verbeelding: evaluatoren zijn vrijwilligers, 
enthousiast over hun vakgebied (maar geen 
superexperten)

- Leid paragrafen met krachtige stellingen, die daarna 
onderbouwd worden (niet omgekeerd!)

- Laat niets aan de verbeelding van de lezer over. Zeg
expliciet waarom je idee superieur is (en bewijs het), 
impliceer het niet



Methoden om een evaluator te overtuigen
- Volg de template! Gebruik elk aspect van de template 

om je voorstel te verdedigen (niet enkel het 
wetenschappelijk hoofdstuk)

- Onderscheid je projectidee met specifieke en concrete 
argumenten

- Verzorg de afwerking:
 Taal (spelling, grammatica, pen)
 Layout (weduwen/wezen, lettertypes, hoofdingen, bladspiegel)
 Diagrammen, tabellen, figuren
 Cijfers en berekeningen moeten kloppen

- Doseer. Dek af wat gevraagd wordt, maar schrijf niet te 
veel. Respecteer paginalimieten

- Websites en referenties worden doorgaans niet
geraadpleegd door evaluatoren



Methoden om een evaluator te overtuigen
- Introduceer nieuwe concepten op tijd (vroeg genoeg in 

de tekst)
- Onderbouw je stellingen waar mogelijk met neutrale, 

externe bronnen (die de evaluator niet in twijfel zal 
trekken):
 Visiedocumenten
 Marktrapporten
 enz.

- Gebruik vertelpatronen (motieven) die doorheen de 
aanvraag terugkomen (met telkens andere soorten 
argumenten)

- Verdedig geen aspecten die niet verdedigd moeten 
worden (bv. het algemene domein van de projectoproep)



Methoden om een evaluator te overtuigen

Voorbeelden



B.2 SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL QUALITY
B.2.3 RESEARCH METHODOLOGY AND APPROACH

B.2.3.1 Integration of complementary methods
- broad range of source materials

 proteins (partner A)
 lignin and polysaccharides (partner B)
 polyester (partner C)

- broad range of experiments
 lab-scale 
 pilot scale
 full scale

- complementary range of combinations between delivery systems and active 
ingredients
 Emulsions (partners A, D, and E)
 coatings (partners B and E)

- complementary set of analytical and analysis techniques
 enzyme characterisation (partner A)
 polymer characterisation (partner B)
 process control (partner C)

- etc

Vb: Doorgedreven structuur + specifiek



Vb: Doorgedreven structuur + specifiek
2. Implementation

2.2. Consortium as a whole
2.2.3. Participants constitute a complementary consortium

- The project is well balanced
- Statistic A on SMEs
- Statistic B on large industry
- Statistic C on number of countries
- etc

- The consortium builds on a number of existing collaborative relationships between the partners 
- Old project A with partner s AAA and CCC on related topic X
- Old project B with partners BBB, CCC, and EEE  on related topic Y
- etc

- The partners bring the following expertise into the project 
- Partner A: expertise 1, 2, 3; etc

- The partners display complementarity and will work together in the following ways:
- AAA will integrate the many different elements provided and developed by all the other partners in 

experimental prototypes (demonstrators)
- AAA and BBB will continuously exchange ideas about the appropriate selection of precursors, mode of 

preparation of nanoparticles, their functionalisation, etc
- CCC and BBB will collaborate on investigating the different reaction parameters for synthesising the 

different types of nanoparticles
- heat
- pressure
- reagents concentrations
- solvents volumes

- DDD will work with partners AAA, BBB, and CCC to achieve advances in observing the growth of thin films 
by performing film measurements with optical systems

- Diep doorgedreven paragraafstructuur
- Compartimentalisatie van informatie-elementen
- Specifieke en geloofwaardige argumenten
- Ook een luie lezer kan volgen



Vb: Motief, vertelpatroon
- Creëer structuur, houvast voor de evaluator
- Toon meesterschap in het vakgebied, strategie, visie

Visie: introduceert patroon

Het ‘Logistieke Centrum van de Toekomst’ dient 
minstens op onderstaande eigenschappen te excelleren:
- Het is SMART, dus zijn alle processen meetbaar, intelligent en ‘aware’
- Het is KLANTGERICHT, dus snel, efficiënt, flexibel en communicatief
- Het is LEAN, dus zijn processen logisch, optimaal en met de minste 

complexiteit realiseerbaar binnen de geldende randvoorwaarden, aan 
een aanvaardbare kost

- Het is DUURZAAM, op vlak van transport, ruimtegebruik en 
toekomstgericht denken



Vb: Motief, vertelpatroon
Doelstellingen: zelfde patroon

Om dit algemene doel te realiseren, moeten de volgende 
concrete stappen gerealiseerd worden:
- Het ontwikkelen, testen en valideren van een meetsysteem en

analytische algoritmes voor het meten (zichtbaar maken) en voorspellen 
(communiceerbaar maken) van de effectieve levertijd (On Time In Full) 
tot bij de klant, en op basis daarvan het ontwikkelen van 
interventiesystemen om verbeterend in te grijpen op de processen 

- Het ontwikkelen van een internationaal, multi-level inventory
management systeem;

- Het ontwikkelen van de lay-out van het ‘magazijn van de toekomst’, 
ondersteund door wiskundige modellen en geautomatiseerde processen 
voor locatietoewijzing en picking routes;

- Het uitwerken van algoritmes voor dynamische routeplanning die co-
loading mogelijk maken om zo een efficiënter en minder milieubelastend 
transport te realiseren



Vb: Motief, vertelpatroon
Werkplan: zelfde patroon



Vb: Respecteer de template
Toon via paragraafstructuur dat je elk 
deelaspect van de template respecteert
Draft

1.3 Concept and approach
1.3.1 Concept

1.3.1.1 Main ideas, models and assumptions
1.3.1.2 Trans-disciplinary considerations
1.3.1.3 Positioning of the project

1.3.2 Linking to national and international research and 
innovation activities
1.3.3 Approach

1.3.3.1 Overall approach and methodology
1.3.3.2 Expertise and stakeholders
1.3.3.3 Sex and gender analysis

Template
 Describe and explain the overall concept underpinning the project.

Describe the main ideas, models or assumptions involved. Identify any
trans-disciplinary considerations. Describe the positioning of the project
e.g the unmet medical need addressed, where it is situated in the
medicines development cycle (from early discovery to access);

 Describe any national or international research and innovation activities
which will be linked with the project, especially where the outputs from
these will feed into the project;

 Describe and explain the overall approach and methodology,
distinguishing, as appropriate, activities indicated in the relevant section
of the work plan, e.g. for research, demonstration, piloting, first market
replication, etc. Describe how the necessary expertise have been mobilised
to achieve the objectives of topic and to ensure engagement of all
relevant key stakeholders. Where relevant, describe how sex and/or
gender analysis is taken into account in the project’s content.



Vb: Respecteer de template
Toon via paragraafstructuur dat je elk 
deelaspect van de template respecteert
Draft

1.3 Concept and approach
1.3.1 Concept

1.3.1.1 Main ideas, models and assumptions
1.3.1.2 Trans-disciplinary considerations
1.3.1.3 Positioning of the project

1.3.2 Linking to national and international research and 
innovation activities
1.3.3 Approach

1.3.3.1 Overall approach and methodology
1.3.3.2 Expertise and stakeholders
1.3.3.3 Sex and gender analysis



Vb: Wees specifiek
Onderscheid je voorstel van de concurrentie met 
domeinspecifieke argumenten
Voorbeeld: Aanvraag voor PhD-beurzenprogramma in bouwkunde
Scientific skills courses
Soft Skills Courses:
organised by [X]’s [X] Department, time and self-management, presentation skills, IPR, conference
skills, ethics, the use of [X] and Euraxess.
Teaching and learning training:
the [X] sponsors a series of initial and continuing professional development workshops and activities
on teaching and learning in higher education. The next series will focus on curriculum design and
promotion of research and inquiry skills.
Writing skills:
The [X] will give special attention to its fellows’ communication and writing skills. It will institute early
writing assignments within the first six months of the doctorate to identify any remedial needs in
writing. In the [X]’s journal club, fellows will be encouraged to present and peer assess writing to
support continuous improvement of these skills. [X]s will be encouraged to use the [X] Language
Centers’ English writing consultations as needed for supplemental assistance.
As [X] follows a strongly interdisciplinary approach to its research elements and emphasis on industrial
valorisation of its scientific outputs, the foreseen specific scientific training of its fellowss will be set up
accordingly.

Waar is de bouwkunde?



Vb: Leid paragrafen met krachtige stellingen
[Project] allows radically stricter and more ambitious
environmental standards to be reached than currently in
place:
 Standard manure digestion as currently used does not

allow for nutrient recovery at all  laat niets aan de verbeelding over

 Treating manure with wastewater treatment technology
requires more energy, produces more greenhouse gases,
and means losing valuable nitrogen to the atmosphere as
N2

 Drying manure, a somewhat common practice in livestock
intensive areas, requires massive amounts of energy
(expensive process, fossil fuel intensive)

- Spreek tot de verbeelding: open een paragraaf met een 
forse stelling

- Gebruik de rest van de paragraaf om deze stelling te 
onderbouwen

- Niet omgekeerd zoals in wetenschappelijke journals!



Vb: Leid paragrafen met krachtige stellingen
[Project] addresses quantitatively significant environmental
challenges and market opportunities:
- 1,27 billion tonnes of manure per year is produced in the European

Union, by pigs and cattle alone. This manure is now largely seen as a
waste product that has to be industrially treated to avoid negative
environmental impact (e.g. eutrophication)

- European farmers and consumers spend an estimated €15,5 billion
per year on synthetic fertilisers (76% for nitrogen (N), 16% for
phosphorus (P), 8% for potassium (K)).

- Due to the dependency on fossil fuel (N), or the mining from
exhaustible mineral deposits (P, K), fertiliser prices over the past 20
years (1990-2010) have increased at about 8,0% per year. In contrast,
the increase in the farmer’s income from selling crops is a factor 3,4
lower, i.e. at 2,4% per year. This harmful discrepancy is expected to
continue over the following decades.

- The N, P, and K volumes currently present in manure waste represent
a potential commercial market value of €10,7 billion per year, when
calculated at synthetic fertiliser prices (58% for N, 32% for P, 10% for
K)



Vb: Layout
- Lettertypes, bladspiegel, verhoudingen
- Gebruik layout om inhoudelijke structuur te benadrukken
- Ook een snelle (of luie) lezer begrijpt direct de 

hoofdargumenten



Vb: Inspirerend concept bedenken
- Subsidieoproepen zijn vragen
- Projectvoorstellen zijn antwoorden
- Baseer je antwoord op een uniek en inspirerend 

concept, om je te onderscheiden van de 
concurrentie
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Vb: Inspirerend concept bedenken
VLAIO-bedrijfsproject:

- We bouwen een machine die vol sensoren zal 
zitten (voor veiligheids en status)

- Deze sensoren zullen een massa aan data 
opleveren

- Deze data zal hoe dan ook opgemeten worden, 
dus is gratis

- Kunnen we deze gratis data gebruiken voor 
bijkomende doelen, naast enkel veiligheid?

- Concept: sensordata interpreteren zodat 
machine voorspellingen kan doen over de 
omgeving waarin ze opereert (smart)



Doelstellingen

 WAT wil je met dit project bereiken?
 Niet: ik ga mijn lievelingstechniek X toepassen
 Wel: ik wil bijdragen tot een oplossing voor probleem Y

 Taalgebruik: Improving, enhancing, facilitating, realising, boosting
 Kan opgesplitst worden in

 Globale doelstelling
 Hiervoor zijn de volgende specifieke doelstellingen van belang

Methoden

 HOE ga je deze doelstellingen realiseren?
 Met welke technieken, systemen, aanpak, strategie,...?

Impact

 Veronderstel dat de doelstellingen bereikt zijn: so what, wat is 
hiervan het positieve gevolg voor het vakgebied, de 
maatschappij, Vlaanderen, Europa,…?

Doelstellingen vs. methoden vs. impact



Deliverables vs. milestones
Deliverables

Concrete, vaak fysieke objecten die bij een eventuele 
doorlichting (audit) zouden kunnen gebruikt worden om te 
bewijzen dat werk gebeurd is en tot iets geleid heeft.

Milestones

 Controlepunten in de tijd
 Kwalitatief: meten de graad van gevorderdheid
 Milestones moeten in principe gemist kunnen worden
 Milestone missen leidt tot projectmanagementingreep



Schrijfproces beheersen: strategische aanpak
• Organisatorische uitdaging bij het schrijven van een

voorstel:
– Een coherent verhaal schrijven met een groot consortium met 

diverse meningen en beschikbaarheid, tegen een strikte deadline

• Wat volgt zijn praktische technieken en strategieën om 
hiermee om te gaan



Schrijfproces beheersen: leiderschap
• Coördinatoren moeten een balans vinden tussen

– Dominantie
• De belangrijkste verhaallijnen van het voorstel uitzetten
• Finale beslissingsmacht
• Taakverdeling

– Samenwerking
• Ideeën en input van de consortiumpartners toelaten



Schrijfproces beheersen: leiderschap
• Praktisch leiderschapsmodel:

– Zet initieel de hoofdlijnen van het projectidee onafhankelijk en
schematisch uit:

• Strategie om te beantwoorden aan de vraag van de subsidieoproep
• Concepten
• Doelstellingen
• Werkpakketten

– Valideer je schematisch plan collectief, met alle partners (bekom
betrokkenheid van de partners bij het projectidee), bv. via:

• Conference call
• Consortium meeting

– Distribueer het genereren van specifieke ideeën (coördinator en
partners)

– Centraliseer de verhaallijn (coördinator)
– Wees bereid tot conflictbeheersing

• Luister naar de mening van elke partner
• Indien geen consensus: wees bereid om finale beslissing te nemen
• Zet de beslissing door



Schrijfproces beheersen: planning
• Noteer beschikbaarheid van je consortiumpartners

(examenperiodes, vakanties,…)
• Beslis hoeveel redelijk gevorderde drafts je door het 

consortium wil laten nakijken (bv. 2 of 3)
• Werk terug van de deadline van de oproep om interne 

deadlines voor tussentijdse drafts vast te leggen
• (Opgelet: finale draft moet een aantal dagen voor de 

deadline klaar zijn, om door het consortium finaal
nagekeken te kunnen worden)



Schrijfproces beheersen: planning
• Plan de informatiestroom tussen jezelf en het 

consortium op basis van deze (2 of 3) interne deadlines:
– Wanneer zend je een draft naar de partners
– Wanneer leveren partners je input aan

• Zorg er indien mogelijk voor dat partners altijd iets te
doen hebben:
– Terwijl je bv. aan een nieuwe draft werkt: laat partners 

administratieve informatie, budget, CV, enz verzamelen
– Terwijl partners een draft inhoudelijk nakijken: werk verder aan

budget, administratieve formulieren, zoek achtergrond-
informatie, contacteer subsidieprogrammacoördinator, enz



Schrijfproces beheersen: controleer de chaos
• Projecten schrijven kan chaotisch zijn:

– Veel partners, veel ideeën, veel kalenders
– Veel verschillende informatiestromen
– Veel types van inhoudelijke informatie nodig in het aanvraagdossier

• Controleer de chaos: eerst skeletstructuur van aanvraag
– Bestudeer de oproep, de richtlijnen, evaluatiecriteria
– Bepaal elk (klein) subdomein of aspect dat in de aanvraag moet

afgedekt worden
– Elk deelaspect verdient een eigen subsectie in de aanvraag
– Schrijf de boomstructuur van (sub-)hoofdstukken en secties; dit kan tot 

drie of vier hiërarchische niveaus diep zijn
– Schrijf in bullet-formaat de twee of drie argumenten die je in elke kleine

deelsectie wilt gebruiken (scope en aard van de argumenten, niet de 
inhoud ervan)

 Leg een solide structuur vast
 Compartimentaliseer de informatie-elementen



Schrijfproces beheersen: controleer de chaos
• Voordelen van deze methode:

– Gemakkelijk overzicht van de informatie-elementen die nodig zijn
en eventueel nog ontbreken (waarover moet nagedacht worden, 
navraag gedaan bij de partners)

– Losse, uiteenlopende input of inspiratie van de partners zal
gemakkelijk toe te wijzen zijn aan de juiste plaats in de aanvraag

– Gemakkelijk overzicht van sterke en zwakke punten van de 
aanvraag (welke deelaspecten missen nog goede argumenten)

– Vermijd writers block door gemakkelijk te schakelen tussen de 
verschillende subsecties (geen verloren tijd)

– Vlot af te leiden to-do-lijsten voor schrijfwerk, te rangschikken
volgens prioriteit (omgaan met scherpe deadlines)

– Eerst de verhaallijn vastleggen (via skeletstructuur van 
hoofdstukken en subsecties) garandeert een vlotte en logische
tekst, nodig om evaluatoren te overtuigen

Blijf meester van de aanvraag. 
De master draft blijft bij u. 
Alle partnerinformatie stroomt van en naar u als 

centrale coördinator van de draft (versiebeheersing).



Schrijfproces beheersen: informatie verzamelen
• De skeletstructuur (hoofdstukken en secties) toont de 

individuele informatie-elementen die nodig zijn, volgens:
– Oproeptekst
– Programmarichtlijnen: template, evaluatiecriteria

• Verzamel specifieke, technische informatie van het 
consortium, om de skeletstructuur in te vullen

• Want, een goede projectaanvraag is in de ogen van de 
evaluatoren:
– Volledig en specifiek voor elk van de vereiste aspecten (veel

concurrenten kunnen en zullen slechts generieke argumenten
aanvoeren)

– Geloofwaardig
– Bewijs van meesterschap in het technische domein
– Bewijs dat alle aspecten goed overwogen en doordacht zijn



Schrijfproces beheersen: informatie verzamelen
• Redenen waarom specifieke informatie nodig is 

(voorbeelden) :
– Zwak: “De impact van dit project zal groot zijn.”
– Sterk: “De impact wat betreft aspecten X, Y en Z van domain A 

zal groot zijn wegens redenen A, B en C.”

– Zwak: “Het consortium is complementair.”
– Sterk: “Het consortium is complementair: partner a beheerst

methode X, die gecombineerd zal worden met dataset Y van 
partner B om resultaat Z te bekomen.”

– Zwak: “We zullen informatie verspreiden.”
– Sterk: “We zullen informatie verspreiden in relevante journals in 

dit domein (bv. journal A, journal B en journal C).”



Schrijfproces beheersen: informatie verzamelen
• Techniek om informatie te verzamelen:

– Collectieve discussies of brainstorms tijdens
consortium meeting of conference calls

– Vragenlijsten: opgesteld door de coördinator, 
gedistribueerd in te vullen door de partners (elke
partner afzonderlijk). Voordelen:

• Efficiënte techniek die compatibel is met verschillende agenda’s en
beschikbaarheden van de consortiumpartners

• Maakt gebruik van een multiplier effect met het consortium (als 10 
van de 15 partners elk twee argumenten geven om een bepaald
aspect van de aanvraag te stofferen, heb je 20 potentiële
argumenten, waarvan je de beste 5 kunt kiezen). Gemakkelijke
manier om de creativiteit van de partners optimaal in te schakelen.

• Robuuste techniek: werkt zelfs als niet alle partners op alle vragen
antwoorden



Schrijfproces beheersen: informatie verzamelen
• Vragenlijsten praktisch:

– Efficiëntie: vaak hebben of kennen de partners al de gezochte
informatie (over concepten, doelstellingen, impact, geschiktheid
van een projectaanpak, state of the art, enz); stel gewoon de 
juiste vragen

– Personaliseer de vragenlijst, zodat de partners kunnen
antwoorden vanuit een zelfzuchtig perspectief

Vraag de partners niet
“wat zal de impact van dit werk zijn?” (een vraag die op deze manier opgelegd kan zijn door het 
oproepdocument)
Maar vraag:  
“als alles verloopt volgens plan en we bekomen de verwachte resultaten, wat betekent dit dan
voor uw groep/bedrijf (nieuwe producten, diensten, onderzoekslijnen, samenwerkingen, 
inzichten, hypothesen,…)?”

Vraag niet: 
“wat is de kwaliteit van het globale consortium” (vraag zoals ze gesteld kan worden in de 
oproep-template)
Maar vraag: 
“met wie van de partners zult u het meest samenwerken, waarom, voor welke technieken? Wat
wilt u het liefst leren van welke andere partner? enz.”

Vraag niet:  
“wat is de complementariteit tussen de deelnemers”
Maar vraag: 
“wat kunt u (technisch) dat niemand anders in het consortium kan”, voeg de informatie samen, 
toon aan hoe deze som van unieke expertises complementair is en de technische uitdaging zal
helpen oplossen (maak het argument dus specifiek, geloofwaardig, goed doordacht)



Schrijfproces beheersen: informatie verzamelen
• Resultaten van de vragenlijst:

– Voeg de informatie bekomen van elke partner samen
– Beantwoord elk van de afzonderlijke en belangrijke deelaspecten

van de aanvraag (zoals afgebakend in de skeletstructuur) 
specifiek en geloofwaardig (bv. met een bullet-lijst of een reeks 
van specifieke argumenten of inzichten)



Schrijfproces beheersen: opeenvolgende drafts
• Plan een aantal tussentijdse drafts om te bespreken met het 

consortium (bv. 2 of 3)
• Werk een volgende draft uit met alle (of enkel) de informatie

die op dat bepaald moment beschikbaar is (zelfs als één of 
twee partners nog geen input geleverd hebben)

• Als informatie ontbreekt: voeg een specifieke vraag aan het 
consortium of aan een partner toe; vraag specifiek naar
informatie van type X of aspect Y te adresseren (vorder
efficiënt met schrijven)

• Review de oude draft, voeg in de nieuwe draft commentaren
toe over ontbrekende aspecten of zwakke plekken

• Wees constructief: wijs op zwakke plekken, maar suggereer
altijd manieren/technieken voor verbetering
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