
WIE?
Kan sparren met PSO tijd besparen?
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Samenwerking met PSO over de 

aanvraag uit het kwaliteitsfonds 

wordt niet opgezocht.

Het contact met PSO is laagdrempe

lig en betekenisvol. Dit wordt benut 

in het proces van de aanvraag.

1. Kiezen van een kaart: Welke kaart springt 
er op dit moment voor jou uit?

2. Onderzoeken van de keuze: Waarom heb je 
deze kaart gekozen? Welk thema komt 
hierin voor jou naar voren?

3. Ontwerpen volgende stap: Wat zou ik 
hiermee willen doen? Wat zou je, gericht 
op dit thema, willen bereiken? Kunnen we 
er slimmer of anders mee omgaan dan nu?

4. In actie komen: Wie (of wat) heb je daarbij 
nodig? Wat ga je dan nu doen?

Ref lectievragen: 

Leden kijken verschillend naar de samenwerking met PSO voor financierings

aanvragen uit het kwaliteitsfonds. Sommigen zien het als een proces dat niet te 

lang moet duren en vinden dat de voornaamste rol van PSO het toekennen van de 

subsidie is. In het traject voorafgaand aan de toekenning is nauwelijks sprake van 

samenwerking; deze leden zijn reactief in het aanvraagproces. Anderen ervaren de 

samenwerking voorafgaand aan de aanvraag juist als laagdrempelig en betekenisvol: 

je kunt gemakkelijk even met PSO bellen en zo samen werken aan een goede 

aanvraag ( je ontwikkelt zo ook een gedeelde taal en dat helpt). Deze leden zijn 

meer proactief en zoeken de samenwerking op. Zij lijken meer te investeren in PSO. 

De vraag is wat hen dat oplevert. Is dat te verkiezen boven de meer reactieve manier? 

Is het voor leden wel altijd duidelijk wat PSO te bieden heeft in dit voortraject?

“Het belangrijkste is dat PSO knopen 
doorhakt over het wel of niet toekennen 
van een bijdrage. Verder dan dat hoeft 
het voor mij niet te gaan.”

“Ik zie geen rol voor 
PSO weggelegd in het 
traject dat voorafgegaan 
wordt door de aanvraag 
in het kwaliteitsfonds. 
Dat hoeft niet, dat doen 
we zelf door intern 
gesprekken te voeren.” 

“Het sparren met PSO 
om de aanvraag helder 
te krijgen is behulp-
zaam. Al pratend 
wordt het scherper. 
Vaak doen we dat 
voorafgaand aan 
de aanvraag.”


