
Kansen - welke kansen zie je? Uitdagingen - waar zie je uitdagingen?

Geld - Waar heb je geld voor nodig? En hoeveel?

   Naam

   Telefoon

   Email

Je contactgegevens:

Doel
Wat wil je 

met jouw idee 
bereiken?

Verandering
Wat wil je 

veranderen?

Publiek 
Voor wie 

doe je het?

Activiteiten 
Wat ga je doen? 

Resultaat
Met welk resultaat 

ben je blij? 

Mijn idee:
Jouw idee voor Wageningen Omgeving Mijn aanpak:

Benodigdheden

Wat wil je onderzoeken? Jouw stappenplan

Partners - met wie
kan je samenwerken?

Reclame - hoe kun je
je idee promoten?

Materialen

Wat heb je nodig? Welke kennis heb je al?

Wat is er al? Welke kennis zoek je?

Kennis 

1

2

3

4

5

€

€

€

€

Totaal €

Welke ontwikkelingen kunnen jullie initiatief 
tegenwerken? Het gaat om dingen waar je zelf 
geen invloed op hebt. Denk bijvoorbeeld aan 
afhankelijkheid van andere organisaties of geld 
tekort. Hoe ga je hiermee om?

Zijn er dingen die 
je niet weet? Is er 
informatie die je 
niet kunt vinden en 
die je wel zouden 
kunnen helpen? 
Of denk je dat iets 
op een bepaalde 
manier werkt, maar 
weet je het niet 
zeker? Dan kan je 
die onderzoeken. 
Schrijf op wat je 
zou willen onder-
zoeken?

Wat kan je doen om jouw idee waar te maken?  
Schrijf op welke stappen je kunt nemen.
Denk ook vast na over de volgorde van de stappen.

Wat hoop je dat 
er verandert als 
jouw idee wordt 
uitgevoerd? Bijvoor-
beeld: ‘De gemeente 
plaatst meer afval-
containers’.  
Je hebt niet altijd 
op alles invloed, of 
de dingen zelf in de 
hand. Maar wat wil 
je met jouw idee in 
beweging krijgen?
Schrijf op wat je 
hoopt dat mede 
door jouw activi-
teiten gaat gebeu-
ren. Waar wil je 
bijvoorbeeld dat de 
gemeente over gaat 
nadenken of wat 
mensen in jouw wijk 
gaan doen?

Welke activiteiten 
ga je doen? Denk na 
over activiteiten die 
passen bij je doel.
Als je als doel hebt: 
Geen zwerfafval in 
Wageningen, kun je 
bijvoorbeeld deze 
activiteiten doen:
• Interviews in de 

straat doen om te 
vragen of mensen 
last hebben van 
zwerfafval.

• Een activiteit in de 
straat organiseren 
om zwerfafval op 
te ruimen. 

• Bordjes met infor-
matie plaatsen op 
plekken waar veel 
zwerfafval ligt.

Voor wie of wat 
zijn jouw activitei-
ten? En wat weet je 
over deze groep?

Wat zie je om je heen gebeuren waar je met jouw idee 
iets mee kunt? 
Zijn er ontwikkelingen waar je bij kunt aansluiten? 
Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor het onderwerp 
in media. Of activiteiten in andere steden waar je van 
kunt leren.

Dit formuli
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