Eindrapportage
Deze eindrapportage is bedoeld om (conform de algemene subsidievoorwaarden)
het door ParkinsonNL gesubsidieerde project te evalueren en te beoordelen of het
inhoudelijk en administratief definitief kan worden afgerond. Na tijdige ontvangst van
de eindrapportage (conform datum toekenningsbrief) zal ParkinsonNL de projectleider
berichten of ParkinsonNL akkoord is met het verslag en of daarmee aan alle inhoudelijke
voorwaarden is voldaan om tot finale afhandeling te komen. De financiële afronding
verloopt separaat. De rapportage kan worden ingediend bij info@parkinson.nl

1. Projectdetails:
Titel van het project:
Projectnummer:

Naam projectleider:

Startdatum project:

Researcher Identification:
(ResearcherID, ORCID nummer)

Einddatum project:

Organisatie/instituut:

Datum rapportage:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Rapportage periode:		

Handtekening:

2. Doelstelling project (volgens projectplan):
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3. Samenvatting activiteiten van het project, bij voorkeur per (sub)doel of
workpackage (maximaal 150 woorden):

4. Wat heeft het project opgeleverd? (maximaal 150 woorden)
Noem hier de belangrijkste eindresultaten:

5. In welke mate zijn de vooraf gestelde (sub)doelen bereikt?
(maximaal 150 woorden)
Zoals geformuleerd in het projectplan.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Geheel niet

10
Volledig

Indien er verschillende subdoelen of workpackages waren, dan per subdoel
of workpackage een korte toelichting geven, incl. apart cijfer.

6. Zijn er vervolgactiviteiten gepland, zoals vervolgonderzoek, nieuwe
subsidieaanvraag, implementatiestappen, etc. ? (maximaal 150 woorden)

2

7. In hoeverre is tijdens de uitvoering van het project afgeweken van het oorspronkelijke
projectplan? En geef bij elke afwijking kort de motivatie daarvoor weer.
Inhoudelijk
Niet van toepassing, er is inhoudelijk (zoals aanpassingen van de hypothese, doel, opzet van
(deel)onderzoeken, proefdieren) niet afgeweken van het projectplan
Afwijkingen:

Tijdsplanning
Niet van toepassing, er is niet afgeweken van de tijdsplanning

§

Afwijkingen:

Financieel
Niet van toepassing, er is niet afgeweken van de begroting of het dekkingsplan (incl.
cofinanciëring)
Afwijkingen:

Personeel
Niet van toepassing, er zijn geen personele afwijkingen (zoals bezetting, langdurige ziekte,
wisselingen)
Afwijkingen:

Overig
Niet van toepassing, er zijn geen overige afwijkingen
Afwijkingen:

Als jij de mate waarin in het geheel is afgeweken van het projectplan een cijfer zou moeten geven,
welk cijfer zou dat dan zijn? (graag één hokje aankruisen)
1

2

3

4

5

6

Geheel niet afgeweken

7

8

9

10

Volledig afgeweken
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Hebben de afwijkingen tot andere eindresultaten van het project geleid?
Niet van toepassing, er is in het geheel niet afgeweken van het projectplan
Nee
Ja, namelijk:

8. Wat zijn de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan een succesvolle
uitvoering van het project? (maximaal 150 woorden)
Denk aan bijv. samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, afdelingen en/of disciplines,
doelgroepparticipatie, advisering vanuit bedrijfsleven, etc.

9. Wat zijn de belangrijkste fctoren die de uitvoering van het project belemmerd
hebben? (maximaal 150 woorden)

10. Was er gedurende deze rapportageperiode sprake van communicatie,
wetenschappelijke publicaties, PR en/of samenwerking met ParkinsonNL of
anderen? Zo ja, benoem deze:
Voeg een lijst van gepubliceerde of nog te verwachten wetenschappelijke publicaties in bijlage toe.
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11. Worden komende periode communicatieactiviteiten, wetenschappelijke
publicaties, PR en/of samenwerking met ParkinsonNL of anderen verwacht?
Zo ja, benoem deze:
Voeg een lijst van gepubliceerde of nog te verwachten wetenschappelijke publicaties in bijlage toe.

Betrokkenheid mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten
12. In welke mate heb jij de doelgroep bij het project betrokken?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Geheel niet

10
Volledig

Op welke manier waren mensen met parkinson(isme) en hun naasten bij jouw project betrokken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Wij hebben hen geïnformeerd
Wij hebben hen geraadpleegd
Zij hebben ons geadviseerd
Zij hebben samen met ons het project vormgegeven en uitgevoerd
Zij hebben meebeslist tijdens de duur van het project
Anders, namelijk (maximaal 100 woorden):

Niet van toepassing, doelgroep niet bij ons project betrokken
Geef hieronder een toelichting op de reden(en) om de doelgroep niet te betrekken:
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13. In welke mate heeft deze betrokkenheid het voor de doelgroep gewenste
resultaat opgeleverd?
1

2

3

4

5

6

7

8

Geheel niet

9

10
Volledig

Geef hieronder jouw toelichting (maximaal 100 woorden):

Borging project
14. Zijn er activiteiten ondernomen om de resultaten van dit project ook na afloop
van de projectsubsidie te borgen?
Nee
Ja, namelijk
door:

Het kan dat ParkinsonNL na 3-5 jaar contact opneemt om te horen wat
de (indirecte) langere-termijn resultaten zijn van het door het fonds
gesubsidieerd onderzoek.

15. Welke vervolgstappen/-plannen zijn er om de verworven kennis, vaardigheden,
data en eventuele materialen/producten goed te ontsluiten, te valoriseren en
eventueel verder te brengen richting implementatie in de praktijk?
(maximaal 150 woorden)
(bijv. opname in richtlijnen, data opnemen in open data sources, octrooiaanvragen, product
ontwikkeling, etc.)?
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16. Overige opmerkingen (maximaal 100 woorden):
Dit waren de vragen. Indien jij nog andere opmerkingen hebt, kun je ze hieronder kwijt:

17. Publiekssamenvatting van de resultaten en conclusies van het project (max.
300 woorden):

Bijlagen bij dit document (toe te voegen door projectleider):
• publicaties en andere communicatie-uitingen
• financiële eindafrekening*
• accountantsverklaring* (indien het project >125.000 euro als subsidie heeft ontvangen)
* LET OP: deze documenten moeten getekend zijn door een tekeningsbevoegd persoon.
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