Voortgangsrapportage
Deze voortgangsrapportage is bedoeld om (conform de algemene subsidievoorwaarden) de
voortgang van het project door ParkinsonNL te monitoren en om evt. tussentijds aanpassingen te
beoordelen of daarmee akkoord kan worden gegaan en dat vast te leggen. Na tijdige ontvangst
van de rapportage (conform datum toekenningsbrief) zal ParkinsonNL uiterlijk binnen drie weken
contact opnemen met de projectleider of ParkinsonNL akkoord is met het verslag en of daarmee
aan alle voorwaarden is voldaan om een volgende termijnbetaling over te maken. De rapportage
kan per mail te 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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4. In welke fase bevindt het project zich momenteel? (PDCA-cyclus)
Licht eventueel toe.

Plan-fase
(plannen activiteiten en stellen van doelen)

Do-fase
(uitvoeren van de geplande activiteiten)

Check-fase
(nagaan in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd)

PD
AC

Act-fase
(analyse van afwijkingen en aanpassingen van het proces)

Eventuele toelichting (maximaal 100 woorden):

4. Wat zijn de belangrijkste bevorderende factoren voor de voortgang van jouw
project? (maximaal 150 woorden)
Bevorderende factoren:
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5. Wat zijn de belangrijkste belemmerende factoren voor de voortgang van jouw
project? (maximaal 150 woorden)
Belemmerende factoren:

6. In hoeverre is tijdens de uitvoering van het project afgeweken van het
oorspronkelijke projectplan?
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:
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Financieel
Niet van toepassing, er is niet afgeweken van de begroting of het dekkingsplan (incl.
eventuele 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:

Aanvullende algemene toelichting (maximaal 150 woorden):

7. Was er gedurende deze rapportageperiode sprake van communicatie,
wetenschappelijke publicaties, PR en/of samenwerking met ParkinsonNL of
anderen? Zo ja, benoem deze hieronder. Voeg links en/of PDFs naar de publicaties
toe in het kader hieronder of als bijlagen bij het formulier.
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8. Worden komende periode communicatieactiviteiten, wetenschappelijke
publicaties, PR en/of samenwerking met ParkinsonNL of anderen verwacht?
Zo ja, benoem deze:

9. Op welke manier heb jij de doelgroep gedurende deze rapportage periode bij het
project betrokken en heeft dit het gewenste resultaat opgeleverd?
(maximaal 100 woorden)

10. Overige opmerkingen (zoals rondom intellectueel eigendom en octrooi):
(maximaal 100 woorden)
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