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Deze scorecard is te vinden op pagina 9.
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De doelstelling van het project sluit aan bij de visie van het fonds
De doelstelling van het project is in lijn met de doelstelling van de uitvoerende organisatie
De activiteiten dragen direct bij aan het behalen van de doelstelling van het desbetreffende
project

Stichting
Organisatie
Het project is logisch georganiseerd
De verantwoordelijkheden zijn helder
De werkverdeling is realistisch
Het organogram is compleet en duidelijk
Het organogram is consistent met de begroting en projectplannen
Societal Promise
De organisatie streeft naar een maatschappelijk doel
De doelstellingen van zowel de organisatie als het project zijn concreet
De doelstellingen van de organisatie en het project zijn gespecialiseerd, niet te breed
Groei & succes
De organisatie is zodanig gegroeid dat zij beter in staat is om de doelgroep te helpen
De doelstellingen zijn de vorige keer behaald
De behoefte naar de dienst is sterk

Project
Efficiëntie
Het budget is gespecificeerd en onderbouwd
Er wordt veel impact gemaakt per geïnvesteerde euro
De middelen worden efficiënt besteed
Flexibiliteit
De planning is realistisch
Er is van tevoren nagedacht over eventuele tegenslagen
Evaluatie
Er zijn mijlpalen gecreëerd om de voortgang te meten
Het is helder en concreet gedefinieerd wat het project succesvol maakt
De voortgang in het bereiken van de doelen wordt in de gaten gehouden

Netwerk
Er wordt veel samengewerkt met andere partijen
Er wordt intensief contact onderhouden met andere partijen
Samenwerkende partijen hebben een goede indruk van het project

			
Eindoordeel

Score

Organisatie
Societal Promise
Groei/succes
Efficientie
Flexibiliteit
Planning
Golden Score
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