
inventarisatielijst partners 

Het veilig en beweegvriendelijk maken van een schoolomgeving is teamwerk. Je kunt het niet alleen en dat hoeft  gelukkig ook niet. 
Er zijn genoeg partijen die belang hebben bij een beweegvriendelijke schoolomgeving en graag met je samenwerken om dit te bereiken. 

Daarom is het belangrijk om te beginnen met een inventarisatie van je mogelijke samenwerkingspartners. Welke partijen/ domeinen zijn 
volgens jou onmisbaar en welke zijn daarnaast handig om op de hoogte te houden of in een later stadium in te schakelen? 
Wat is het belang van juist die partner bij een beweegvriendelijke schoolomgeving? Wat is de mogelijke rol van de partner? 
Zijn ze er bijvoorbeeld al mee bezig? Als je dit helder hebt, betrek je ze straks gemakkelijker bij dit project.

Hoe vul je de lijst in?

• Schrijf de volgens jou betrokken partijen op. Om je op weg te helpen, hebben we er al een paar ingevuld die volgens ons onmisbaar zijn
• Vul aan: wat is hun belang om mee te doen?
• Geef de vijf belangrijkste en/of meest kansrijke partijen een kleur
• Vul aan met namen en contactgegevens van contactpersonen die je al kent
• Klaar? Print de lijst en hou deze bij de hand voor bespreking tijdens de volgende Masterclass

Tip: denk niet alleen aan partijen uit het sociale domein maar ook aan die in het fysieke domein.

Met deze lijst heb je een handig startpunt. 

Partner      Belang         Contactpersoon

Verkeer     veilige schoolomgeving 

Gebieds-/Wijkmanagers   onmisbaar buurtnetwerk, zicht op buurtdynamiek, wensen, 
       gedeelde belangen,  buurtbudgett en

verder >>
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Partner      Belang         Contactpersoon

Beheer      onderhoud en beheer fysieke infrastructuur 
       beweegvriendelijke schoolomgeving 

Projectleider Omgevingswet   gezondheidswinst rechtvaardigt aandacht voor 
       beweegvriendelijke schoolomgeving in Omgevingswet 

Fietsersbond lokale afdeling   zetten zich in voor fietsvriendelijke schoolomgeving, fiets-
       vaardige jeugd. Hebben daar vrijwilligers voor beschikbaar 
       die je kunnen ondersteunen

En bedenk: je hoeft echt niet meteen een heel elftal in stelling te brengen, ook 
met een paar enthousiaste en gemotiveerde partners kom je al een heel eind!

Partner      Belang         Contactpersoon

De veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving is een project van:
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