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Stel... u hebt het voor het zeggen
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Sterke punten
Benoem maximaal drie sterke punten die kenmerkend zijn voor het thema.
Waarom is het een sterk punt? Geef een toelichting/voorbeeld.
Is er behoefte aan meer lokale samenwerking? Tussen welke partijen/organisaties?
Bijvoorbeeld:
• elkaar goed kennen
• organisatiekracht
• ligging van gebouwen/locaties ten
opzichte van elkaar

• samenwerkingsbereidheid organisaties
• vaste afstemmingsmomenten
• bijzondere producten/diensten

Nieuwe kansen

Omschrijf nieuwe kansen, ideeën, activiteiten om op te pakken. Vul in:

• partijen: doelgroepen waarop je kans zich
• titel: aansprekend en herkenbaar
richt (wees zo scherp mogelijk)
• toelichting: nadere omschrijving
• kansrijk omdat: de sterke punten waar je op inspeelt

Denk aan:
• slimmer benutten van gebouwen/organisaties
• gezamenlijk zomerprogramma
• maandelijks businesscafé
• menu met lokale producten
• sport BSO en clinics

• trainingen en/of themabijeenkomsten
(bijv. over vrijwilligers activeren, sponsoring,
werving, etc.)
• dagopvang/dagbesteding
• huishoudelijke verzorging
• jaarlijks overleg tussen organisaties

Benoem maximaal vier maatschappelijke eﬀecten die verbonden zijn aan je
kansen. Oftewel: welke verbetering in een situatie van mensen of buurten kun je
realiseren?
Geef per eﬀect een argumentatie. Wees duidelijk en (zelf)kritisch.
• werkgelegenheid
• imago dorp/buurt
• voorzieningenniveau
• overlast en veiligheid
• werkplezier (van vrijwilligers)

Eventuele aandachtspunten / toelichting:

Titel:
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Toelichting:
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Kansrijk omdat:

Kansrijk omdat:

Partijen:
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Eﬀect:

Treedt op omdat:
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Partij:

Voordelen (ook in euro’s):
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3
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Voordelen
Welke partij heeft er voordeel, als een eﬀect gerealiseerd wordt?
En wat is dat voordeel?
Kun je dat ook (ongeveer) uitdrukken in euro’s?
Denk aan:
• vastgoed
• arbeidsparticipatie
• gezondheid
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Maatschappelijke waarde

Denk aan:
• participatie en eenzaamheid
• gezondheid
• sociale cohesie
• persoonlijke vaardigheden
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• lokale economie
• openbare ruimte
• organisatie
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Partner:

Benoem drie partners, die op grond van hun (zakelijk) belang willen bijdragen.
Beschrijf bij elke partner:
• je aanbod: wat bied je aan concrete zaken? Druk dat zoveel mogelijk uit in euro’s.
• je vraag: wat vraag je om je kans mogelijk te maken (geld, expertise, diensten,
bekendheid, klanten, etc.)?

Ontwikkeld door

Wat vraag je deze partner?
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Voorstel

Mogelijke partners:
• gemeente
• provincie
• woningcorporatie

Wat bied je deze partner?

• zorgpartijen
• fondsen
• particulieren
• plaatselijk belang

• verenigingen/clubs
• lokale bedrijven
• bewoners/burgers
• voorziening
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In opdracht van
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Met steun van

