Checklist Active Citizen Framework

Het JCI Active Citizen Framework (ACF) helpt je in een paar simpele stappen om een positieve verandering, ofwel impact, te creëren. Samen met partners in jouw omgeving kom je hiermee tot duurzame
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die er spelen in de samenleving.
In de vorm van een diamant kom je in 5 stappen tot de kern van het ACF. Dit stappenplan wijst jouw
Kamer de weg om te komen tot impact.
Onderstaande checklist die hoort bij de 5 stappen helpt je op weg om je project volgens het AFC aan
te pakken. Het is niet nodig ieder vakje aan te kunnen kruisen, maar het geeft je een richting. Het is
goed mogelijk dat je in het proces soms stappen nog een keer doorloopt, omdat je nieuwe informatie
of partners vindt.
Tip: in elke samenwerking heb je te maken met de inhoud, het proces en de relatie. Besteed aan alle
drie voldoende aandacht, vooraf, tijdens en na afloop voor een succesvolle samenwerking.
Heb je nog andere praktische tips? Geef deze dan door aan Team Community!
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1 | 	Inventariseer maatschappelijke problemen in jouw omgeving en onderzoek
wat de oorzaak hiervan is
О
О
О
О
О
О
О

Ga het gesprek aan met gemeente / lokale overheid
Bekijk beleidsnota’s van gemeentes
Neem contact op met buurthuizen / lokale maatschappelijke organisaties etc
Kijk om je heen in je buurt / stad / regio
Bekijk en benader de lokale media
Denk ook aan scholen en opleidingsinstituten in je regio, zij doen geregeld onderzoek
Vraag door en onderzoek achterliggende oorzaken van symptomen

О
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Bedenk een gezamenlijke en duurzame oplossing

О
О
О
О
О
О
О
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Kijk naar een structurele aanpak voor het probleem, breek dit op in kleine delen
Bekijk welke oplossingen al bedacht zijn, maar niet doorgezet zijn en om welke redenen
Zoek uit wat er al gedaan is en wat het effect hiervan was. Wat werkte en wat niet? Waarom?
Soms kun je ook een bestaand initiatief versterken
Welke andere kamers zijn met dit thema bezig en hebben al een oplossing bedacht?
Kijk in de projectendatabase op jci.cc
Maak de oplossing onafhankelijk van de inzet van individuen
Maak SMART doelstellingen, dit helpt in de uitvoering en afbakening

О
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3 |	Zoek en werk samen met relevante partners in verschillende sectoren om
deze oplossing te realiseren
О	Welke partners zijn er nodig? Denk aan overheid, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven
О
Kunnen bestaande partners Rode Kruis of Cordaid hier iets in betekenen?
О
Waar heb je contacten?
О
Zet je vraag uit binnen het gehele JCI netwerk
О
Kan de landelijke of internationale JCI organisatie iets voor je project betekenen
О
Welke rol kan iedere partij hebben in het project
О
Wat haalt en brengt iedere partner
О
Stem verwachtingen met samenwerkingspartners voor de start, tijdens en na afloop goed af
О
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4 |	Schrijf een projectplan met concrete afspraken, meetresultaten en acties
en voer het project uit
О	Werk van grof naar fijn: eerst de hoofdlijnen en daarna de details. Dit helpt om creatief
te blijven en daarna de puntjes op de i te zetten.
О
Bepaal de doelstellingen: wanneer is het project succesvol
О
Benoem de uitgangspunten en randvoorwaarden
О
Wat zijn mogelijke risico’s en hoe dek je deze af
О
Maak een planning en bewaak deze gedurende het project
О
Spreek taken en verantwoordelijkheden af
О
Welk budget is nodig en hoe wordt dit bewaakt
О
Voer het project uit
О
Blijf je kamer betrekken!
О
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5 |	Evalueer - samen met de partners - de impact van het project op de omgeving aan de hand van de gestelde doelen en behaalde resultaten
О	Plan - al voor het einde van het project - een evaluatie in
О	Evalueer niet alleen aan het eind, maar ook tussendoor. Plan hier vaste momenten voor.
О	Betrek zoveel mogelijk de partners en andere betrokkenen bij de evaluatie
О	Zijn de doelstellingen behaald
О	Wat ging er goed? Wat kan er beter
О	Is het probleem opgelost
О	Wordt het project herhaald
О	Evalueer niet alleen op de inhoud, maar ook op het proces en de relatie
О
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