
De bouwstenen van een resultatenfonds

Als je aan de slag gaat met een resultatenfonds, is het belangrijk om de basis vooraf scherp te hebben. 
Allereerst heb je te maken met een aantal randvoorwaarden die komen kijken bij de inrichting. Daarnaast 
moet je weten welke partijen je hiervoor nodig hebt en tot slot wat er georganiseerd moet worden. 

Randvoorwaarden 
Wanneer een resultatenfonds wordt ingericht, zijn de volgende zaken nodig: 

a. Een projectorganisatie
b. Een strategische focus 
c. Een beschrijving van de benodigde capaciteit en vaardigheden (organisatie)
d. Een activiteitenplan 
e. Een financieel plan (budget)

DE BIJ EEN RESULTATENFONDS BETROKKEN PARTIJEN EN DE KERNACTIVITEITEN
Veel partijen kunnen aan een resultaatfonds bijdragen en veel verschillende organisaties kunnen voorstellen indienen.
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De bouwstenen van een resultatenfonds

Er zijn vier assen waarop een resultatenfonds georganiseerd wordt.
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