Evaluatieformulier Talentontwikkeling in de regio
Het Filmfonds vindt het belangrijk om projecten die we ondersteunen, te evalueren. Een evaluatie waarin
open en eerlijk wordt teruggekeken op het project kan dienen als leerinstrument voor uw organisatie, voor
ons als fonds en voor andere organisaties. Wij verzoeken u daarom onderstaande inhoudelijke en financiële
vragen te beantwoorden.
Dit evaluatieformulier is een verplicht onderdeel van uw nieuwe aanvraag.
Inhoudelijke vragen
1.

In hoeverre heeft u (tot nu toe) de door u gestelde doelen behaald met betrekking tot het talentontwikkelingstraject? Licht dit toe en reflecteer op eventuele afwijkingen. Geef daarnaast aan
in welke mate, op welke wijze en met wie u als een knooppunt in de regio heeft gefungeerd.

2.

Ten tijde van het indienen van uw vorige aanvraag was er wellicht nog geen sprake van de coronapandemie. Kunt u hieronder toelichten of en op welke wijze u uw plannen hebt bij moeten stellen
en hoe dat is ervaren door uw organisatie, partners, deelnemers en coaches?
Als er al wel sprake was van de crisis, kunt u dan toelichten of en in welk opzicht dat een obstakel
of juist een kans is geweest en hoe dat door de verschillende partijen is ervaren?

3.

Heeft u onderzoek gedaan naar de ervaringen van de deelnemers en coaches van de talenthub?
☐ Ja
☐ Nee
Zo ja, geef een korte toelichting op de resultaten van dit onderzoek en voeg het onderzoek als bijlage toe. Zo nee, waarom niet.

4.

Wat zijn de successen van de talenthub? Licht deze toe aan de hand van een eigen inhoudelijke analyse, reacties van deelnemers, coaches of anderen.

5.

Wat zijn voor u de belangrijkste leerpunten uit het project? En welke aanbevelingen wilt u op basis
daarvan doen aan uw eigen organisatie en aan organisaties die vergelijkbare projecten organiseren?

Financiële vragen
6.

Wijkt de begroting van uw laatste project op dit moment meer dan 10% af van de oorspronkelijke
begroting? In positieve of negatieve zin.
☐ Ja, de afwijking bedraagt
%
☐ Nee, de afwijking bedraagt
%
Zo ja, geef een korte toelichting op deze afwijking.

7.

Wijkt de eigen bijdrage meer dan 10% af van die in de oorspronkelijke begroting? In positieve of
negatieve zin.
☐ Ja, de afwijking bedraagt
%
☐ Nee, de afwijking bedraagt
%
Zo ja, geef een korte toelichting op deze afwijking.

