Invulinstructie aanmeldformulier Koplopers

Vooraf
Via het online formulier Aanmelden als Koploper kan je een vernieuwend arbeidsmarktinitiatief aanmelden
voor Koplopernetwerk van het Actie Leer Netwerk. Om toe te kunnen treden is het nodig dat het initiatief
voldoet aan de gestelde criteria.

Invullen van het formulier
Het is helaas niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Wanneer je de browser sluit, wordt de
informatie niet opgeslagen. Zorg dat je alle gevraagde informatie bij de hand hebt of beschikbaar hebt wanneer
je het formulier gaat invullen. Dit betreft zowel gegevens van contactpersonen en samenwerkingspartners als
informatie over resultaten, bijlagen, links en afbeelding(en). Hieronder vind je alle vragen op een rij zodat je je
goed kunt voorbereiden.
Het is ook mogelijk om het formulier eerst offline in te vullen, via een Word-document die je hier kan
downloaden. Kopieer en plak later de resultaten in het online aanmeldformulier.
Kom je er onverhoopt niet uit en heb je toch nog vragen over het invullen van het formulier, dan kunt je
telefonisch contact opnemen met Karen Hofstede, via telefoonnummer 06-13607770.
Wanneer het initiatief succesvol is aangemeld, gebruiken wij de aangeleverde gegevens voor publicatie op
onze website en andere kanalen.
Veel succes met de aanmelding!

Toelichting op de vragen van het aanmeldformulier
Informatie koploperinitiatief
Vraag
Titel [aansprekend]

Invullen
Dit is de naam waaronder het initiatief bekend is
of wenst te zijn

Organisatienaam
Website
initiatief/organisatie

De naam van de organisatie die het initiatief
indient of als contactpersoon optreedt
De website van de organisatie die aanmeldt of de
website van het initiatief zelf, indien die bestaat

NAW gegeven

Van de organisatie

Toelichting
Let op, het gaat om de naam
van het initiatief, niet van de
organisatie. En gebruik een
aansprekende titel

In de tekst kun je ook
interessante links naar
informatie over het initiatief
opnemen

Contactpersonen
Vraag
Naam contactpersoon
initiatief
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Invullen
Degene die beschikbaar is als contactpersoon
voor het initiatief

1 van 3

Toelichting

Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam contactpersoon
communicatie
E-mailadres
contactpersoon
communicatie

De functie van de contactpersoon
E-mailadres waarop contactpersoon te bereiken
is
Mobiele nummer en/of werknummer
Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de
communicatie van het initiatief
E-mailadres

Open laten als die de reguliere
contactpersoon betreft

Koploperbeschrijving
Vraag
Wat is je branche?

Invullen
Selecteer de branche(s) waar het initiatief
betrekking op heeft

Welke thema’s zijn op
jullie initiatief van
toepassing?
Maakt jouw initiatief uit
van een practoraat of
lectoraat? Zo ja, welke?
Omschrijf het initiatief in
100 woorden
Omschrijf het doel van
jullie initiatief in 100
woorden

Selecteer het/de thema(‘s) waar het initiatief een
bijdrage aan levert

Omschrijf hoe het
project is verlopen in
200 woorden

Omschrijf zo concreet mogelijk het proces van het
initiatief. Hoe jullie tot het initiatief zijn gekomen,
zoals die nu is

Omschrijf jullie geleerde
lessen en wat anderen
hiervan kunnen leren in
150 woorden
Omschrijf wat jullie
initiatief bijzonder en
innovatief maakt in 75
woorden
Omschrijf de impact van
het initiatief op de
werkvloer in 200
woorden

Omschrijf de belangrijkste inzichten en/of
ervaringen waar andere organisaties of
initiatieven van kunnen leren

(eventuele)
Samenwerkingspartners
binnen het initiatief

Vul hier alle samenwerkingspartners van het
initiatief in aan de hand van de organisatienaam
en een hyperlink naar die website

V20210407

Geef aan of het initiatief deel uitmaakt van een
practoraat (MBO) of lectoraat (HBO)
Omschrijf zo concreet mogelijk wat het initiatief
inhoudt
Omschrijf zo concreet mogelijk wat je met het
initiatief wilt bereiken

Omschrijf de elementen die jullie initiatief
Koploperwaardig maakt

Omschrijf aan de hand van concrete voorbeelden
hoe de impact te zien is op de werkvloer
(gekoppeld aan de thema’s)

2 van 3

Toelichting
Als organisaties uit diverse
branches deelnemen selecteer
dan al deze branches
Zie de uitgebreide beschrijving
van de thema’s. Kies er
maximaal 3
Indien bekend, geef de naam
hiervan en de naam van het
opleidingsinstituut

Verbind dit doel(en) zo goed
mogelijk met de criteria voor
koplopers zodat duidelijk is
hoe dit initiatief bijdraagt aan
het voorkomen of
terugdringen van
personeelstekorten in zorg en
welzijn
Omschrijf voornamelijk het
proces. Wat was de werkwijze?
Waar liepen jullie tegenaan?
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Bijvoorbeeld wat belangrijke
randvoorwaarden zijn, wie aan
tafel moet zitten, wat je vooral
niet moet doen of juist wel.
Niet elk initiatief wordt tot
Koploper benoemd, waarom
die van jullie wel?
Koppel dit aan de thema’s.
Wat merkt de zorg- of
welzijnsprofessional en/of
student in de dagelijkse
praktijk van dit initiatief?
Het gaat om de partners die
betrokken zijn bij/deelnemen
aan het initiatief.

Met de + kun je per categorie
extra partners toevoegen.

Relevante informatie- en beeldmateriaal
Vraag
Relevante websites en
video’s

Invullen
Voer de hyperlinks in van de websites en video’s
die op YouTube of Vimeo staan

Documenten

Upload materiaal wat het verhaal over het initiatief
ondersteunt of de resultaten weergeeft (bv
brochures, folders)
Upload foto’s met het initiatief en de mensen in
beeld

Foto’s

Toelichting
Websites en video’s die meer
over het initiatief vertellen,
die lezers moeten zien of op
een andere manier
ondersteunen
Deze materialen worden als
downloads onderaan de
Koplopertekst toegevoegd
Let goed op de eisen

Versturen
Na het invullen van alle onderdelen kun je het formulier versturen. Je ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. De procedure om toe te treden tot het Koplopernetwerk gaat van start. Zodra meer bekend is of
de aanmelding voldoet aan de voorwaarden en al dan niet leidt tot benoeming als Koploper van het Actie Leer
Netwerk ontvang je van ons een bericht.
Mochten er tussentijds aanvullingen of wijzigingen zijn in de inhoud of resultaten van het initiatief, neem dan
contact op met Karen Hofstede via k.hofstede@actieleernetwerk.nl of 06-13607770.
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