
Stappenplan ‘Hoe kan ik actief aansluiten op het Sam& portaal?’

Stap 1: Stap 2:

Stap 4:

TIP

Stap 3:

Stap 5: Stap 6:

Je werkt lokaal samen met de 
andere lokale organisaties van 
Sam& of je hebt de intentie om 
dit te gaan doen.

Geef via info@samenvoorallekinderen.nl 
aan dat je als lokale organisatie(s) wil 
aansluiten. We plannen een gezamenlijke 
afspraak met de lokale organisatie(s) in 
om de aansluiting te regelen. Mochten 
er vooraf vragen zijn, dan is 
het altijd mogelijk om tijdens 
een kennismakingsgesprek 
deze vragen te bespreken. 

Na het inrichten en testen van de 
omgeving plannen we een datum 
waarop de omgeving live gaat.

Ter inspiratie kun je op onze website kijken hoe de verschillende postcode- 
gebieden eruit zien. Probeer een paar verschillende postcodes om het verschil 
te zien. Middels de ouderroute kun een kijkje nemen. Tot aan de laatste stap 
(aanvraag indienen) kun je vrij rondkijken.     
Let op: gelieve niet op knop drukken om de aanvraag in te dienen. 

In het portaal zul je verschillen zien in de opbouw, bijvoorbeeld: 
• De mogelijkheid om uitgebreid de voorzieningen te benoemen  

of het juist meer algemeen houden; 
• De mogelijkheid voor het vragen van het stadspasnummer; 
• Open velden voor toelichting tonen of juist niet;
• Etc, etc.

Bij de gezamenlijke afspraak bespreken we alle mogelijkheden. 

Tijdens een gezamenlijke afspraak 
(2 à 3 uur) bespreken we de details 
van de aansluiting. Sam& richten 
we de digitale omgeving in. 
De preview test-
omgeving staat 
niet direct live. 

Na het inrichten van de omgeving, 
blijven we in contact om ervoor te 
zorgen dat alles soepel verloopt.

Het zal altijd mogelijk blijven om 
wijzigingen aan te brengen.
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Voor vragen 
kunt u contact opnemen 

met Sam& via 

010 - 307 59 09 

of 

info@samenvoorallekinderen.nl

Gefeliciteerd, jullie zijn nu actief aange-
sloten! Om deze samenwerking tot een 
succes te maken is communicatie erg 
belangrijk. 
Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl/
lokale-organisaties/communicatie-toolkit 
voor beschikbare 
communicatie materialen. 
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