stap 7 - een pilot starten
Op het moment dat je het er met elkaar over eens bent dat je een pilot wilt starten is het belangrijk
een actieplan te maken, de activiteiten concreet te beschrijven en de betrokken partijen met elkaar
uit te lijnen.

stappenplan
In deze stap werken we toe naar een concreet projectplan en samenwerkingsverband voor de pilot op het
gebied van preventie.

1

1

concretiseer de ge wenste effecten van de interventie

2

Bepaal wat je wil testen in de pilot

3

Beschrijf de concr ete activiteiten

4

Stem af wie welke activiteit uitvoert

5

welke randvoorwaarden /middelen zijn er nog nodig?

6

Leg de samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst

> Financiën/partijen/contacten/…
> Hoe gaan we die organiseren?

1

concretiseer de gewenste effecten van de interventie

In deze stap bepaal je gezamenlijk welke concrete effecten je wilt bereiken met de interventie. > Stel
puntgewijs een lijst op van effecten op individu, leefomgeving en populatie. Denk bijvoorbeeld aan effecten
bij familie, werkgever, zorgprofessionals, leefgemeenschappen, buurt/wijk, gemeente.
> Schrijf deze beoogde effecten puntgewijs op. Helder, kort en krachtig.

De effecten Die we beogen te bereiken deze interventie ...

2

Bepaal wat je wil testen in de pilot

>Welke effecten wil je in deze pilot testen?
> Hoe wil je de impact meetbaar maken?
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3

beschrijf de concrete activiteiten

> Bespreek met elkaar welke concrete activiteiten de
samenwerkende partners gaan uitvoeren.
> Beschrijf de activiteiten in onderstaande lijst.

activiteit

2

4

stem af wie welke activiteit uitvoert

> Spreek met elkaar af wie voor welke activiteit verantwoordelijk is en door wie de activiteit wordt uitgevoerd.
> Beschrijf voor elke activiteit wat het verwachte resultaat is.
> Zijn er onderlinge afhankelijkheden aan te wijzen tussen de activiteiten en resultaten? Geef aan welke dit zijn!

wordt uitgevoerd door

gewenste resultaat
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5

welke middelen zijn er nodig om te kunnen starten?

> Welke middelen (bijv. financiën) zijn er nodig?
> Wat moet hiervoor worden georganiseerd?
> Spreek met elkaar wie zich hiervoor gaan inzetten!

financien /partijen /contacten /...

3

6

Leg de samenwerking vast in een
samenwerkingsovereenkomst

> Denk met elkaar na over de manier waarop de afspraken over de
samenwerking worden vastgelegd.
> Is er een intentieverklaring of convenant? Wordt de pilot vastgelegd
in een samenwerkingsovereenkomst?

hoe gaan we die organiseren?
wie gaan zich hiervoor inzetten?

WELKE MANIER VAN VASTLEGGING IS PASSEND VOOR
DEZE PILOT?
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