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3. Wat hebben de groepen en regio’s gemerkt van
 al jullie inspanningen?

6. Deze resultaten zijn mede tot stand gekomen door 
 de samenwerking met ….

1. Waar ben je (je team) heel erg trots op nu je terugkijkt op 2019? Wat heb je (jouw team) bereikt?

8. Formuleer hier je pakkende koptekst.

2. Welk mooi voorbeeld kan je geven waarin jullie 
 bijdrage helemaal tot z’n recht kwam? Schrijf een 
 anekdote op of een ‘best practice’. Het voorbeeld 
 mag zowel iets zijn op landelijk, regionaal of 
 lokaal niveau.

5. Wat uit het oorspronkelijke plan heb je moeten 
 laten varen? En waarom?

4. Wat was het meest uitdagend om deze resultaten ook te bereiken? Welke tegenvallers waren er?
 Welke hindernissen kwam je tegen? Wat werkte vooral niet?

10. Welke manieren van participatie hebben
 jullie toegepast?

9. The next level ...

9. De vervolgstappen van ...

9. Lees hier meer over het succes van ...

7. Wat voor soort foto vind je passen bij dit 
 verhaal? Wat moet goed in beeld zijn?
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Andere belangrijke activiteiten in 2019 waren ...

Belangrijkste structurele veranderingen in 2019 waren ...

Belangrijkste zorgen in 2019 waren ...

Dit moet iedereen ook echt nog weten ...
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