
Hoe schrijf ik een subsidiedossier aan de 
hand van een skeletdossier? 
 

 

Het skeletdossier  

Om proactief te kunnen handelen (nog voor dat een subsidie opportuniteit zich voordoet) 

gebruikt men best een skeletdossier. Dit is een nota die stapsgewijs alle vragen beantwoordt 

die in om het even welk subsidieprogramma naar voor kunnen komen en een heel duidelijk 

beeld schetst van het project in het algemeen. Men kan het skeletdossier dus gebruiken voor 

alle soorten subsidieprogramma’s. De vragen zijn steevast dezelfde en komen voor in alle 

gekende subsidieprogramma’s: 

1. Wat is het probleem of de opportuniteit 

2. Wat is de oplossing 

3. Door middel van welke concrete acties gaat de oplossing verwezenlijkt worden 

4. Wat zijn de indicatoren van deze acties (hoe kunnen we het effect van de oplossing 

meten, wat is dus het meetbaar resultaat) 

5. Voor welke specifieke onderdelen van de acties heb ik subsidies nodig (gedetailleerde 

begroting) 

6. Waarom kan het project niet verwezenlijkt worden zonder subsidies 

7. Hoe zorg ik ervoor dat mijn project na afloop van de subsidiëringsperiode kan verder 

bestaan (tenzij mijn indicatoren finaal in tijd zijn) 

8. Zijn de oplossingen en acties van het project reeds toegepast door anderen  

9. Hoe organiseer ik de controle en evaluatie van het project 

10. Hoe communiceer ik mijn project naar de buitenwereld toe 

11. Hoe dissemineer ik mijn projectresultaten (kunnen mijn oplossingen en acties ook 

toegepast worden in andere gemeentes/organisaties) 

12. Hoe ziet de kalender/stappenplan van mijn project eruit 

13. Wat is de impact van mijn project (regio overschrijdend, interdisciplinair, innovatief, …)  

De vragen 

1. Wat is het probleem? 

De probleemstelling kan heel breed zijn (de werkloosheid in de gemeente is heel groot) of heel 

specifiek (het fietspad naast de rivier is in slechte staat). Probleemstellingen moeten steeds goed 

uitgebalanceerd worden tegenover de acties die men wil verwezenlijken en laten financieren. 

Probeer de probleemstelling in één zin te verwoorden. Kijk zeker en vast ook al eens of het 

probleem of de opportuniteit een aanknopingspunt heeft met het provinciaal, Vlaams of 

Europees beleid. 

2. Wat is de oplossing? 

Hier komt een korte uiteenzetting van de projectvisie en de doelstellingen. Wat willen we 

bereiken en bewerkstelligen? Probeer de oplossing steeds zoveel mogelijk in de lijn te plaatsen 

van het Provinciale, Vlaamse en Europese beleid. 



3. Door middel van welke concrete acties gaat de oplossing verwezenlijkt worden? 

Hier sommen we op wat we effectief gaan uitvoeren. Elke actie (die men laat subsidiëren) moet 

steeds terug te vinden zijn in de begroting en omgekeerd. 

Deze eerste drie vragen vormen een antwoord op de veel voorkomende vraag: ‘geef een korte 

samenvatting van het project’. Deze 3 vragen zijn wellicht de belangrijkste. 

4. Wat zijn de indicatoren van deze acties? 

Hier komt een opsomming van de meetbare resultaten van onze uitgevoerde acties (voorbeeld: 

in totaal zullen 3 bedrijventerreinen voorzien worden van nieuwe signalisatie). Hierin moet de 

impact van het project goed naar voor komen: wat is er bij afloop van het project bewerkstelligd.  

5.  Voor welke specifieke onderdelen van de acties heb ik subsidies nodig? 

Hier komt de voorlopige begroting, zodat er een duidelijke orde van grootte van het project kan 

aangeduid worden. Elk punt van de begroting moet terug te vinden zijn in de acties vernoemd in 

vraag 3. De voorlopige begroting is ook van belang om later te zien hoeveel cofinanciering er zal 

nodig zijn afhankelijk van welk subsidieprogramma er gekozen is. 

6. Waarom kan het project niet (geheel) verwezenlijkt worden zonder subsidies? 

Hier moet men duidelijk aanduiden welke meerwaarde en impact het project zal verliezen 

wanneer het geen subsidies ontvangt.  

7. Hoe zorg ik ervoor dat mijn project na afloop van de subsidiëringsperiode kan verder 

bestaan? 

Hier moet men aantonen dat het project duurzaam genoeg is om verder te bestaan dan de 

subsidiëringsperiode. Zodat het subsidiegeld van de Vlaamse of Europese overheid een 

duurzame investering zal worden. Tenzij het project van die aard is dat het finaal in tijd is 

(bijvoorbeeld: het herbestemmingsonderzoek naar 3 verschillende kerken zal afgelopen zijn na 2 

jaar). 

8. Zijn de oplossingen en acties van het project reeds toegepast door anderen? 

Vlaanderen en Europa zijn niet geneigd om projecten te subsidiëren die reeds door vele anderen 

zijn uitgevoerd. Zeker als die ook al gesubsidieerd waren. Daarom is het belangrijk om 

meerwaarde aan te tonen. Als er reeds een gelijkaardig project was, laat dan zien waarom het 

jouwe anders is. Of anderzijds probeer er op verder te bouwen en het te verbeteren. 

Probeer zo innovatief mogelijk te zijn, maar blijf realistisch. 

9. Hoe organiseer ik de controle en evaluatie van het project? 

Deze vraag is niet meteen aanwezig in elk subsidieprogramma, maar het is belangrijk om toch 

even stil te staan bij de organisatie van het project.  Het laat zien hoe voorbereid je bent. 

Denk na over hoe het projectteam eruit zal zien, hoe zal het project opgevolgd worden, hoe 

worden de resultaten geëvalueerd? 

10. Hoe communiceer ik mijn project naar de buitenwereld toe? 



Het is belangrijk om bij elk project ook even te bekijken hoe de communicatie en promotie zal 

verlopen. Meestal eisen programma’s dat in elke promotie en communicatieactiviteit ook het 

logo van het programma vermeld wordt. 

Dit punt is heel belangrijk als het een piloot-project betreft. 

11. Hoe dissemineer ik mijn projectresultaten? 

Hier moet men kort bespreken hoe de projectresultaten verspreid zullen worden. Bij de 

ontwikkeling bijvoorbeeld van een nieuw soort dienstverlening, innovatief in Vlaanderen, kan 

een kleine publicatie gemaakt worden waarin het onderzoek, ontwikkeling en organisatie 

volledig uitgelegd zal worden. Zodat andere besturen en organisaties het kunnen oppikken en 

zelf toepassen. 

12. Hoe ziet de kalender/stappenplan van het project eruit? 

Dit wordt gevraagd in elk programma, onder andere om een realistisch uitvoeringsschema te 

bewaken. 

13. Wat is de impact van mijn project? 

Deze vraag wordt zelden letterlijk gesteld, maar is toch belangrijk genoeg om zelf te 

beantwoorden. Welke zaken veranderen er in de provincie, Vlaanderen, België, Europa, … dankzij 

jouw project? Het verschil met vraag 4 is dus dat er gekeken wordt naar wat de eventuele 

meetbare resultaten van het project bewerkstelligen voor de subsidiërende instantie (in plaats 

van de eigen organisatie of bestuur).   

 

 

Wat is een subsidie? 

Een subsidie is een incentive, een stimulans van hogere overheden om thematisch gerichte 

veranderingen te kunnen verwezenlijken over een bredere regio (koolstofarme economie, 

hernieuwbare energie, bestrijding van kinderarmoede, …). Het is geen gratis zak geld. De 

overheid zet aan tot bepaalde initiatieven om strategische doelstellingen te behalen (zoals 

bijvoorbeeld Europa 2020).  

Waarom gebruik ik een subsidie? 

De thematiek van een subsidie moet steeds overeenkomen met een bepaalde problematiek 

of opportuniteit binnen de gemeente of organisatie die gebruik wil maken van de subsidie. 

 Hoe beter de overeenkomst tussen de problematiek/opportuniteit en de thematische 

stimulans van de subsidie hoe meer slaagkans het dossier krijgt. 

Men moet dus op zoek gaan naar matchings tussen het potentieel en de noden van een 

gemeente of organisatie en de wensen van de hogere overheden (Vlaanderen, België, 

Europa). Liggen deze in dezelfde thematiek dan zal er een grotere kans zijn op het vinden van 

een gepaste subsidie. In dit opzicht is het belangrijk om het eigen beleid zoveel mogelijk af te 

stemmen op dat van Europa en Vlaanderen. (voorbeeld: kinderarmoede is een belangrijk 

punt op de Europese agenda, in hoeverre is dit een probleem in mijn gemeente en wat zijn 

de opportuniteiten om daar iets aan te doen) 



Idee architectuur 

Vanuit de oplijsting van noden en opportuniteiten moet er nagedacht worden over 

meerwaarde oplossingen die duurzaam zijn in tijd (tenzij het resultaat van het project het 

probleem volledig wegwerkt, waardoor het project definitief beperkt is in tijd). Deze 

oplossingen worden vertaald naar acties en vormen de basis van het projectidee. Het is 

aangeraden om dit stadium zo dicht mogelijk bij het moment te plaatsen waarop de noden 

en opportuniteiten gedetecteerd worden. Dit omdat de timing van de gemeente/organisatie 

niet noodzakelijk overeenkomt met de timing/beleid van de hogere overheden en de daaruit 

volgende incentives en subsidies. Ook zien wij in laagconjuctuur een groeiende tendens van 

het inkorten van deadlines voor de subsidiedossiers, waardoor het aangewezen is om goed 

voorbereid te zijn en dus pro-actief aan projectontwikkeling te doen of toch op zijn minst de 

eerste stap hiervan: de idee architectuur (het ontwikkelen van een idee).  

Een probleem, nood of opportuniteit wordt dus met andere woorden best zo snel mogelijk 

omgezet in een projectidee. Zo kan er onmiddellijk gereageerd worden op bestaande of 

eventueel komende subsidie mogelijkheden.  

Stel daarom op tijd een projectteam samen en hou een uitgebreide brainstorm met de 

volgende opdracht: “we willen een innovatieve, duurzame, inclusieve oplossing met 

voldoende meerwaarde en impact”. 

De bruikbare resultaten van de brainstorm moeten omgezet worden naar een conceptnota 

van ongeveer één bladzijde. Hieruit distilleert u het skeletdossier. 

 

 

Voorbeeld Idee-architectuur toepassen  

Probleemstelling: 

“We willen een nieuwe bibliotheek, want de oude is te klein en verouderd”. 

We gaan ervan uit dat dit geen courante problematiek is, maar waarschijnlijk wel een gedeelde. Dat 

wil zeggen dat wanneer er een subsidieoproep bibliotheek infrastructuur zou komen, er een 

hoeveelheid aan dossiers zal binnenkomen die het budget van de subsidiepot zal overschrijden. 

Daarom is het belangrijk om meerwaarde en impact te creëren met het dossier om de slaagkans te 

verhogen. Om dit te bewerkstelligen moeten we allereerst de denktrant aanpassen. 

We gaan de probleemstelling herformuleren naar het effect van het probleem. Het toont immers 

onmiddellijk de impact van het probleem aan. 

Effect: “mensen hebben slechts een beperkte toegang tot literatuur, of mensen kunnen slechts een 

zeer beperkt en verouderd aanbod van literatuur raadplegen in de huidige bibliotheek”. 

Het wegwerken van dit effect wordt onmiddellijk ook onze doelstelling: 

“We willen de inwoners van onze gemeente beter toegang verschaffen tot meer en recentere 

literatuur, cultuur, educatie en ontspanning”. 

Nu kunnen we de bibliotheek in onze oplossingen incorporeren: 



Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn: een nieuw bibliotheekgebouw,  maar de denkpiste geeft ons 

ook de ruimte voor bijkomende meerwaarde oplossingen die we idealiter afhankelijk maken van het 

bibliotheekgebouw: leescafé, ruimtes voor scholieren, lezingen, e-book sharing, etc… 

Zodoende wordt de noodzakelijkheid en de meerwaarde van een nieuwe bibliotheek aangetoond 

(het zijn niet enkel bakstenen).  

We gaan het project verduurzamen door het initiële probleem in de toekomst proberen te 

vermijden: “gradueel digitaliseren van bepaalde collecties om deze later als e-book te kunnen 

uitlenen”. “Collectie uitbreiden met downloadable e-books”. “free WiFi”. “Leden mogen per keer 5 

boeken downloaden”. 

Hiermee brengen we niet allen duurzaamheid, maar ook innovatie in ons project.  

Nadien gaan we ook de impact proberen te verbreden door buiten de ruimte van het gebouw te 

denken. 

“ We installeren ‘boek dropboxes’ op strategische plaatsen zoals pleinen, parken, winkelstraten, 

openbare gebouwen met wachtrijen of wachtzalen, etc…” Dit ziet er gewoon uit als een boekenplank 

waar een tiental boeken op kunnen staan. De bibliotheek zet hier haar gedateerde of afgedankte 

boeken. Mensen zijn vrij om deze te lezen of zelfs mee te nemen en kunnen er hun eigen boeken in 

plaatsen. Het logo van de bibliotheek is steeds heel duidelijk zichtbaar op de boxen”. 

Dit zorgt voor extra marketing voor de bibliotheek en kan een potentiele sociale dynamiek 

teweegbrengen op strategische punten in de stad of gemeente. 

We blijven op zoek gaan naar extra meerwaarde functies. 

“We installeren een online opzoekings- en reservatiesysteem (voor zover dat er nog niet is).  
We voorzien een ruimte voor tablet en e-book learning om zowel jong als oud up to date te brengen. 
We voorzien een ruimte waar jongeren hun huiswerk kunnen maken of studeren”. 
 
De digitale innovaties en extra ruimtes verdedigen de argumentatie voor een grondige opfrissing en 

uitbreiding van het gebouw. 

 

Tips & tricks 

 

a) Checklist 

Tijdens het schrijven van het skeletdossier moeten steeds enkele punten in het achterhoofd 

gehouden worden. 

 De oplossingen voor het probleem of de verwezenlijking van de opportuniteiten zijn 

belangrijker dan de subsidie. 

 Valt mijn project binnen de doelstellingen van het subsidieprogramma en sluit het goed 

aan bij het Provinciale, Vlaamse, Europese beleid? 

 Heeft mijn project voldoende meerwaarde (voor het volledige doelpubliek en alle 

eindgebruikers, maar ook voor de instantie die de subsidie uitreikt)? 



 Is mijn idee voldoende innovatief (instanties hebben niet de neiging om steeds dezelfde 

projecten te financieren, maar zijn op zoek naar meerwaarde projecten) (het zegt ook 

veel of er eigen huiswerk is gemaakt).Durf ook eens naar het buitenland kijken. 

 Is mijn idee duurzaam, kan het overleven zonder subsidies na verloop van tijd? 

 Hoe groter de impact, hoe groter de meerwaarde en hoe groter de slaagkans van het 

dossier.  

 Vertalen de outputs van mijn begroting zich duidelijk naar de geplande acties en 

indicatoren? 

Denk altijd in deze volgorde: 

a) Probleemstelling 

b) Oplossing 

c) Doelstelling 

d) Acties 

e) Resultaat 

f) Communicatie 

g) Begroting 

h) Kalender 

 

b) Organisatie 

Het is zeer belangrijk om van bij het begin (of toch zo snel mogelijk) een ‘dossier- of 

projectverantwoordelijke’ aan te duiden binnen de organisatie, zodat alle nodige informatie snel en 

gericht gecommuniceerd kan worden naar één centraal punt. Het is ook nuttig om een 

klankbordgroep te koppelen aan de verantwoordelijke zodat er kan gereflecteerd en opgevolgd 

worden. 

Maak steeds een goede financiële inschatting van het project: een realistische budgettering, welke 

eigen inbreng van personeel kan ingecalculeerd worden, zijn er voldoende budgetten voorzien voor 

de co-financiering, is uw organisatie btw-plichtig of niet, voldoet u aan de de-minimis regels (zoals 

vereist voor sommige programma’s). 

Denk ook na over eventuele partnerschappen: is het nuttig om het project in te bedden in een breed 

samenwerkingsverband, welke inhoudelijke, logistieke of financiële inhoud kunnen we delen? Is er 

reeds een sjabloon of voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst?  

Bij de timing voor het indienen van het project moet ook steeds de goedkeuring van directie, college 

en/of gemeenteraad worden ingecalculeerd. 

Hoe ga ik tewerk? 

1. Stel een projectteam samen en hou een brainstorm over mogelijke oplossingen. 

2. Distilleer een projectidee uit de brainstorm resultaten. 

3. Ga eerst na of uw projectidee past binnen het Vlaamse, federale of Europese beleid. 

4. Schrijf uw projectidee zo beknopt mogelijk uit door te antwoorden op de 13 vragen. Dit is 

het skeletdossier. 

5. Loop de checklist af en toets de tekst, waar nodig, af met de 8 veelgemaakte fouten. 

6. Ga na of het project innovatief, duurzaam en inclusief is en of het genoeg meerwaarde 

en impact heeft. 

7. Tevreden? Laat het dan nog eens nalezen door de subsidioloog van het Streekoverleg. 



8. Wanneer de geschikte call voor het project komt, kan u samen met de subsidioloog het 

skeletdossier inpassen in het specifieke subsidie invuldossier. 

 

c) Veel gemaakte fouten 

 

1. Aankopen of investeringen proberen te laten subsidiëren die niet subsidiabel zijn of via een 

ongepast subsidieprogramma. De verleiding bestaat wanneer er een call komt van om het 

even welk programma of overheid om die te beschouwen als een gratis zak geld. Zodoende 

bestaat de fout dat men bepaalde projecten probeert te passen in een subsidiecall zonder 

voldoende rekening te houden met de doelstellingen van de call zelf. Probeer geen 

infrastructuurinvesteringen te laten subsidiëren door een programma dat infrastructuur 

afwijst. Een subsidieprogramma gaat nooit investeren in ‘enkel bakstenen’. Een gebouw of 

infrastructuur is nooit genoeg, er moet een heel duidelijke meerwaarde aan verbonden zijn 

die past binnen de doelstellingen van het subsidieprogramma.  

 

2. Te laat beginnen met projectontwikkeling. Recentelijk komen de deadlines voor indiening 

van dossiers steeds dichter en dichter te liggen bij de feitelijke lancering van de call zelf. 

Meestal gelden de subsidies dus voor projecten die reeds in de pipeline zitten. Daarom is het 

belangrijk om vroeg te beginnen met de projectontwikkeling. 

 

3. Het project is niet concreet genoeg. Dit is meestal een gevolg van te weinig tijd aan de 

projectontwikkeling te spenderen omdat de deadline van de subsidieoproep te kort bij ligt. 

Er moet een duidelijk antwoord worden gegeven op de vragen: wat gaan we doen en 

waarom vragen we geld? 

 
4. De acties komen niet overeen met de uitgaven. Elk onderdeel van de begroting moet 

traceerbaar zijn in de acties en de kalender. 

 
5. Teveel schrijven. Hou steeds rekening met het feit dat de personen die het dossier moeten 

nalezen tientallen tot honderden dossiers moeten bekijken. Het is dus aangewezen om het 

dossier beknopt, maar duidelijk te houden met een eenvoudig taalgebruik. Gebruik ook een 

overzichtelijke lay out.  

 
6. Te weinig schrijven. Sommige dingen kunnen een evidentie lijken voor uw gemeente, stad of 

organisatie, maar zijn dat niet voor de personen die uw dossier beoordelen. Lees daarom 

steeds uw dossier na vanuit het standpunt van iemand die uw stad, gemeente of organisatie 

niet kent. 

 
7. Onvolledig. Check steeds of alle gevraagde bijlagen toegevoegd zijn en of alle contactdetails 

goed ingevuld zijn. Controleer steeds of u btw-plichtig bent of niet en of u in orde bent met 

de de-minimis regeling waar dat noodzakelijk is. 

 
8. Te weinig meerwaarde of impact. Bij populaire programma’s heerst meestal een grote 

competitiviteit. Bij meer indieningen dan de subsidiepot kan uitbetalen heerst meestal een 

wedstrijdformule: de best scorende dossiers slagen. Om de slaagkans van een dossier te 



verhogen is het daarom belangrijk om steeds te kijken of het project voldoende meerwaarde 

en impact heeft zowel lokaal als bovenlokaal. 

 

d) Tips 

Bekijk uw projectidee steeds vanuit het perspectief van de subsidiërende overheid of instantie. 

Beschouw elke subsidie call als een wedstrijd voor het beste project. 

De meeste succesvolle dossiers hebben een zichtbare impact met meetbare resultaten. 

Laat het dossier steeds (waar mogelijk) nalezen door een facilitator van het subsidieprogramma of 

programma contactpunt. 

De eerste indruk blijft de belangrijkste, probeer interesse op te wekken in de eerste 10 lijnen van het 

dossier. 

Schrijf duidelijke taal, zonder teveel vakjargon. 


