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Toelichting invuldocument Met wie kan ik samenwerken?  
Werken aan Gezonde Kinderopvang hoef je niet alleen te doen. Belangrijke samenwerkingspartners binnen de kinderopvang zijn natuurlijk ouders. Maar 

denk bijvoorbeeld ook aan de gemeente, JOGG, het primair onderwijs, de jeugdgezondheidszorg (GGD), de dagopvang of bso en aan andere lokale 

organisaties zoals sportverenigingen of (kinder)boerderijen. Met wie je samenwerkt hangt af van het doel dat je wilt bereiken.  

Tip: Stel concrete doelen op voor jouw kinderopvang. Immers je doel om te werken aan voeding, natuur, bewegen of terug dringen van overgewicht, bepaalt 

mede welke partners je nodig gaat hebben. Een voorbeeld: “Een kinderopvang waar kinderen in contact komen met de natuur, bewust zijn van de seizoenen 

en dit ook beleven en weten waar hun voeding vandaan komt.” 

 

Werkwijze 
Met onderstaand invulformat breng je in kaart met wie je kunt samenwerken. Vul in de tabel in of je al contact hebt met de organisaties uit je netwerk en 

specifiek met wie. En geef aan of samenwerken met deze organisatie prioriteit heeft om jouw doel(en) te bereiken. Beschrijf ook hoe je met deze organisatie 

in contact kunt komen. Zo ontstaat er een werkdocument waarmee je de samenwerking met partners concreet invulling kan geven. 

Tip: Pas de tabel waar nodig aan met voor jou interessante (lokale) organisaties. 

 

Meer weten?  
Samen werken is één van de succesfactoren van werken aan Gezonde Kinderopvang. Ga voor meer informatie naar het stappenplan op 

Gezondekinderopvang.nl.  

  

https://gezondekinderopvang.nl/aan-de-slag/stappenplan
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Lokale netwerk Is contact mee? Prioriteit Hoe? 

Primair onderwijs    

Directeur    

Intern begeleider    

    

Natuur en milieu educatie    

    

    

Overig    

Sportvereniging    

(Kinder)boerderij    

Diëtiste    

Fysiotherapeut    

Kindercoach    

Jong Leren Eten Makelaar    

    

Gemeente    

Ambtenaar volksgezondheid    

JOGG-regisseur    

Buurtsportcoach    

Wethouder    
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Lokale netwerk Is contact mee? Prioriteit Hoe? 

    

GGD    

Inspecteur    

Gezondheidsbevorderaar    

Consultatiebureau    

Jeugdgezondheidszorg (4-18 jaar)    
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