vragen aan promotor bij aanvraag

Op welke werkbaarheidsindicatoren zal uw project
inspelen? Binnen welke optie dient u dit project in
(optie A-optie B)?

criteria

rapporteringsvraag

beoordelingsvraag

meerwaarde

Wordt er werk gemaakt van werkbare
jobs door in te werken op minimum één
van de werkbaarheidsindicatoren:
werkstress, motivatie,
leermogelijkheden en balans tussen
werk en privé? Wordt er ook aandacht
besteed aan de onderliggende risicoindicatoren: werkdruk, emotionele
belasting, afwisseling in het werk,
Op welke werkbaarheidsindicatoren
autonomie in het werk, ondersteuning
speelt uw project in? Binnen welke
door de leidinggevende en de
optie valt dit project (optie A-optie B)? arbeidsomstandigheden?

puntenverdeling

Het is duidelijk welke optie er gekozen wordt. In
het project voorstel wordt uitgebreid ingegeaan
op de werkbaarheidsindicatoren en
onderliggende risico-indicatoren. Er worden
meerdere werkbaarheidsindicatoren gekozen.
/10pt
Het is duidelijk welke de gekozen opties zijn. Er
wordt ingegaan op de werkbaarheidsindicatoren
én de risica-indicatoren maar dit had beter
uitgewerkt kunnen worden.
/5pt
Projectvoorstel gaat niet dieper in op de
werkbaarheidsindicatoren en risico-indicatoren.
Het is niet duidelijk welke de gekozen opties zijn. /0pt

Beschrijf de acties die u zal ontwikkelen onder de
gekozen optie(s).Omschrijf hierbij ook de
uitdagingen en problematiek waarmee u als sector
geconfronteerd wordt als uitgangspunt voor het
indienen van dit project?

meerwaarde

Omschrijf de verschillende acties die
men heeft opgezet om de
vooropgestelde doelstellingen te
bereiken?

De beschreven acties zijn relevant voor het thema
van deze oproep. De acties spelen in op de
uitdagingen en problematieken waarmee de
Zijn de beschreven hoofdactiviteiten
relevant voor het thema van de oproep? sectoren geconfronteerd worden.
/20pt
De beschreven acties zijn matig relevant voor het
thema van deze oproepen/of er wordt weinig
informatie gegeven omtrent doelstellingen,
uitdagingen en problematieken.
/10pt
De beschreven acties zijn niet relevant voor het
thema van deze oproep
/0pt

Omschrijf de meerwaarde van dit project tov reeds
bestaande projecten, tov de maatregelingen
opgenomen in de convenant en tov reeds bestaande
maatregelen.
meerwaarde

Omschrijf de meerwaarde van dit
project tov reeds bestaande projecten,
tov de maatregelingen opgenomen in
de convenant en tov reeds bestaande
maatregelen.
Is er een effectieve meerwaarde?

De meerwaarde van dit project is groot
De meerwaarde van dit project is matig
De meerwaarde van dit project is miniem

/10pt
/5pt
/0pt

Motiveer hoe aandacht in het project wordt gegeven
aan:
o KMO-aanpak
o Diversiteit
meerwaarde

Beschrijf hoe het project tussentijds en na
uitvoering zal worden geëvalueerd.

goed beheer

Motiveer hoe aandacht in het project
werd gegeven aan:
o KMO-aanpak
o Diversiteit

Hoe werd het project geëvalueerd?
Beschrijf de resultaten.

Wordt er uitgelegd hoe men ook
aandacht zal hebben voor de
verschillende focussen van deze
oproep?

Zal er een effectieve evaluatie
plaatsvinden?

Er wordt voldoende ingegaan op de focussen van
deze oproep
/5pt
Er wordt niet ingegaan op de verschillende
focussen van de oproep
/0pt

De acties worden grondig geëvalueerd. Er
wordt duidelijk omschreven wie dit doet en
hoe dit gebeurt. Op basis van de evaluatie
worden de acties bijgestuurd.

/10pt

De meeste acties worden geëvalueerd maar het is
onduidelijk wie dit doet en wanneer en hoe dit
gebeurt. Op basis van de evaluatie worden de
acties slechts gedeeltelijk bijgestuurd.
/5pt
De acties worden onvoldoende geëvalueerd en
bijgestuurd.
/0pt
Geef een duidelijke en realistische planning weer in
een tijdstabel met mijlpalen (inclusief, disseminatie,
evaluatie en projectmanagement).
goed beheer

Welke kwalificaties en ervaring op het vlak van
projectmanagement/coördinatie heeft de
projectmanager/coördinator?

goed beheer

De planning is volledig transparant en garandeert
Is de planning transparant en voldoende een goede opvolging. Er zijn haalbare mijlpalen
opvolgbaar? Zijn de mijlpalen haalbaar? voorzien.
/5pt
De planning bevat onvoldoende mijlpalen om de
voortgang van het project zo zinvol af te kunnen
toetsen.
/0pt
De aangeboden profielen zijn aangewezen om de
activiteiten tot een goed einde te brengen. Het is
Welke kwalificaties en ervaring op het Is voldoende bewezen dat de
vlak van
projectmanager/coördinator de juiste aannemelijk dat deze profielen daadwerkelijk
inzetbaar zullen zijn door de
projectmanagement/coordinatie heeft kwalificaites bezit om het project tot
(partner)organisatie(s).
de projectmanager/coordinator?
een goed einde te brengen?
/5pt
Er is onvoldoende informatie om te oordelen of
de aangeboden profielen het project tot een goed
einde kunnen brengen.
/0pt
Werd het tijdspad aangepast? Zo ja,
waarom?

