Intakeformulier
Organisaties in idee-fase
Inleidende opmerkingen


Gelieve grondig het Reglement te lezen alvorens dit formulier in te vullen.



Vul zeker het juiste formulier in, dit formulier is voor concepten in ideefase. Er zijn aparte formulieren voor startende en bestaande organisaties.
Idee-fase:
Er zijn nog een aantal
vragen te
beantwoorden
alvorens men kan
beginnen met het
ontplooien van (zelfs
minimale) activiteit.
Men onderzoekt
bijvoorbeeld de ideale
organisatievorm, een
inkomstenmodel,
enzovoort.

Starter:
Men begint de eerste
activiteiten te
ontplooien, terwijl in
een (maximaal twee
jaar durende)
pilootfase het concept
nog verder wordt
onderzocht en op punt
gesteld.

Bestaande:
De organisatie bestaat
al, en ontplooit al
activiteiten voorbij een
pilootfase.



De vragen in dit document zijn hulpmiddelen om het concept helder te
krijgen. Het is begrijpelijk dat bepaalde vragen nog niet ingevuld kunnen
worden, of dat er nadien nog van richting veranderd wordt.



Kom Op Tegen Kanker verbindt zich ertoe de informatie in dit dossier
vertrouwelijk te behandelen. Enkel de personen binnen de dienst ‘externe
projecten’ en de leden van de selectiecommissie zullen de informatie
kunnen zien, en zij verbinden zich ertoe dit niet met derden te delen.

1. Inleidende informatie

1.1.

Naam aanvrager:

1.2.

Wilt u dit idee ontwikkelen in het kader van een bestaande organisatie?
-

Zo ja, dewelke?

-

Zo nee, is het u al duidelijk welke structuur u wil opzetten voor uw
concept?

1.3.

E-mail adres en telefoonnummer:

1.4.

Waar bent u momenteel tewerkgesteld (indien van toepassing)?

2. Uw concept
2.1.

Op welke behoefte of problemen wil uw concept een antwoord geven?

2.2.

Beschrijf uw concept en beargumenteer waarom dit volgens u een (gedeeltelijke)
oplossing is voor het bovenstaande probleem.

2.3.

Waar kunnen mensen momenteel terecht voor gelijkaardige zaken?

2.4.

Waarin verschilt uw aanbod van dat van bovengenoemde anderen?
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3. Doelgroepen
3.1.

Omschrijf duidelijk de beoogde doelgroep(en) van uw organisatie. Het kan om
meer dan één groep gaan. Beschrijf elke groep :

-

in kwalitatieve termen : over welke mensen gaat het precies? Probeer brede
segmenten (vb.“kankerpatiënten”) te vermijden en zo veel mogelijk op zoek te
gaan naar een fijnmazige beschrijving (vb.“kankerpatiënten met gebrekkige
sociale omkadering”)

-

in kwantitatieve termen: hoeveel mensen zitten er in die doelgroep? Dit mag
uiteraard om een schattig gaan, en mag beperkt blijven tot het aantal in de
regio waarin u actief wil zijn.

3.2.

Hoe weet u dat de nood waarvoor u een oplossing heeft werkelijk bestaat bij
deze doelgroep?

3.3.

In hoeverre betrekt u patiënten / naasten zélf bij de formulering van uw
aanbod?

3.4.

Hoeveel van de potentiële begunstigden (beschreven in vraag 3.1.) denkt u te
kunnen gaan bereiken?

3.5.

Wat is uw strategie om uw doelgroep te bereiken?

3.6.

Kom op tegen Kanker bepleit aandacht voor doelgroepen die in de kankerzorg
traditioneel moeilijk te bereiken zijn zoals mannen, jongeren, mensen van
niet-westerse origine, en mensen in armoede. Richt uw concept zich (ook) tot
één van deze groepen? Indien dit hoger nog niet aanbod is gekomen, kan u hier
uitweiden over de manier waarop u moeilijk bereikbare groepen zal bereiken
en/of uw aanbod op hen zal afstemmen.
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4. Bekwaam team en bestuur
4.1.

Beschrijf het team waarmee u dit idee verder op punt wil stellen. Geef telkens
de naam, een korte samenvatting van de competenties, en geef indien mogelijk
en van toepassing ook aan of deze persoon ook betrokken zal zijn eens het
concept van start zou gaan, en in welke rol. (Vergeet niet ook uw eigen naam,
competenties, en rol op te geven.)

5. Kwaliteit
5.1.

Stel dat uw concept van start kan gaan, hoe zou u ‘succes’ beschrijven?

5.2.

Hoe gaat u weten of dat succes bereikt is?

6. Samenwerkingen en partnerschappen
Met welke actoren ziet u zich eventueel samenwerken? Zijn ze nu al geïnformeerd
over uw concept of al betrokken bij de uitwerking ervan?
Partner

Omschrijving van hun rol in een Al geïnformeerd
eventuele samenwerking?
betrokken?

of
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7. Financiële duurzaamheid
Heeft u al een (ruwe) berekening gemaakt van uitgaven en inkomsten?
Uitgaven
Omschrijving

Schatting in €

Inkomsten
Omschrijving

Schatting in €

Wat zijn momenteel uw ideeën rond het genereren van inkomsten?

8. Steunaanvraag
Op welke vlakken denkt u zelf dat u ondersteuning nodig heeft?
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