
Hoe start ik met mijn idee? 
Goed idee? Maak er plan van! Deze kenniskaart helpt je met praktische 
tips op weg. Gebruik deze kaart als checklist. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:  
leefbaarheid.gelderland.nl of kunt u contact opnemen door 
een mail te sturen naar vraag@leefbaarheidgld.nl

1. Visie & Doel

- Wat heb je voor ogen? 
- Wat wil je bereiken? 
- Waarom wil je dit doel behalen?

2. Maak je doel SMART
Bijvoorbeeld: mijn doel is dat kinderen weer fijn 
kunnen spelen in de speeltuin. 

Specifiek
Wie, wat, waar en wanneer?

Meetbaar
Hoe weet je of je doel bereikt is en hoe kun je 
dat meten?

Acceptabel
Met wie en wat moet je rekening houden? 

Realistisch
Wat kun je wel en niet doen, en wat heb je nodig 
om je doel te bereiken?

Tijdsgebonden
Wanneer begin je en wanneer wil je het doel 
behaald hebben?

SMART DOEL: Ik wil dat kinderen weer fijn kun-
nen spelen in de speeltuin in de perenbuurt door 
het afval op te ruimen met ten minste 5 buurtge-
noten op zaterdag 5 juni 2019

3. Draagvlak
Zoek medestanders voor je idee en haal op wat 
mensen van je idee vinden. Dit kan via:
- Het houden van een enquête
- Een artikel in de lokale krant
- Zet een berichtje op lokale en/of 
je eigen social media
- Organiseer een bijeenkomst

4. Team
Stel een team samen van enthousiaste 
mensen met verschillende capaciteiten.  
Maak daarna samen een taakverdeling 
zodat iedereen doet waar zijn talent ligt. 

Tip: Het is heel normaal dat tijdens het 
proces mensen afhaken of juist mee 
gaan doen. Sta hiervoor open.

5. Samenwerking

Samen sta je sterk. Ga daarom op zoek 
naar mensen en partijen die met je willen 
samenwerken.

6. Maak een plan
Een projectplan is handig bij het reali-
seren van jullie doel. Zo kan je erachter 
komen wat of wie je nog mist, hoe je 
eventuele financiering rond kan krijgen 
én een projectplan kan andere overtui-
gen om mee te denken en doen met 
jouw idee.

Tip: Check de kaart ‘Hoe maak ik 
een projectplan?’ via de kennisbank 
van de leefbaarheidsalliantie 
Gelderland. 

http://leefbaarheid.gelderland.nl
https://leefbaarheid.gelderland.nl/kennisbank/default.aspx

