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 impact vergroten

samenwerking

Uitgangspunten van het verhaal 
Binnen de verhalen komen 3 onderwerpen samen:
Vernieuwing, impact vergroten en samenwerking. 

De vernieuwing kan je heel breed invullen.
Bijvoorbeeld een technologisch product,
programma-ontwikkeling, grant-making,
communicatie, nieuw inzicht, samenwerkingsvorm,
techniek, dienst of service, etc. 

De vernieuwing heeft dus gezorgd voor méér
impact. Ook de impact kan je op verschillende
manieren uitwerken. Heb je een nieuwe doelgroep
bereikt? Of samengewerkt op een manier die veel
minder bureaucratisch/top-down/donor-gestuurd
is? Of is er door de innovatie bijgedragen aan de
ontwikkelingsdoelen? 
 

Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om
samenwerking. Niet voor niets is onze slogan
“samen werkt”. Breng in jouw verhaal dus ook
duidelijk de samenwerking naar voren. Of laat je
partner het verhaal vertellen, nog beter! 

Met het Partos Innovation Festival zetten we ons al 10 jaar in voor innovatie en vernieuwing binnen
ontwikkelingssamenwerking. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze leden en
partners. En met dit 10-jarig jubileum zetten we graag onze leden in de schijnwerpers!

Welk verhaal vertelt jouw organisatie? 
Ieder Partoslid kan één verhaal insturen. Deze
verhalen worden gebundeld en uitgegeven in een
(online) magazine. Het magazine wordt daarmee een
rijke bron van inspirerende stories of change. 

Magazine vol inspiratie
We maken van het magazine een Nederlandse én
een Engelse editie, op papier én online. Zo kunnen
we deze verhalen actief verspreiden onder
verschillende actoren binnen
ontwikkelingssamenwerking, denk aan de politiek,
overheid, kennisinstituten, burgers etc. En je hebt
alle ruimte om jouw verhaal visueel vorm te geven
met foto’s, film, animaties, tekeningen, laat je
creativiteit de vrije loop!  

Mooiste verhalen van de afgelopen 10 jaar
Vanwege het 10-jarig jubileum zijn we op zoek naar
verhalen die zich hebben afgespeeld in de afgelopen
10 jaar. Jouw impact story of story of change hoeft dus
niet nieuw te zijn. Heb jij al een mooi verhaal liggen?
Dan is dit een mooie kans om het nogmaals onder de
aandacht te brengen!   

10e editie Partos Innovation Festival: 13 oktober
Op vrijdag 13 oktober is het dan zover: de tiende
editie van het Partos Innovation Festival. Dan zullen
we ook het magazine officieel presenteren. Zet deze
datum dus vast in je agenda! 

Partos Innovation Festival: 
10 jaar vernieuwing en impact!

Magazine met innovatie impact stories 
Voor dit jubileum verzamelen we jullie verhalen!
Verhalen inspireren, verbinden en laten zien wat
mogelijk is. Eén verhaal kan de wereld openen; 100
verhalen samen laten de kracht zien van
ontwikkelingssamenwerking. Samen werken we aan
een wereld die eerlijk, duurzaam en inclusief is. Alle
verhalen bundelen we in een mooi, online
magazine wat gedeeld wordt met de politiek en het
Nederlands publiek. Zo zorgen we voor meer
bewustwording en bekendheid. Stuur ons dus je
verhaal van een vernieuwing met impact waar je
trots op bent. 



 

Titel

Geef je verhaal een uitnodigende, prikkelende titel

Organsatie(s)

Vertel welke organisaties betrokken zijn in jouw story.  Vergeet ook niet de
samenwerkende organisaties te noemen. 

Inspireer met jouw verhaal
Ieder verhaal is uniek, en heeft zijn eigen vertelvorm. Je hebt dus alle vrijheid om jouw verhaal op
jouw manier te vertellen. Een logische opbouw is natuurlijk wel handig. Daarom hebben we de
volgende uitgangspunten voor je op een rij gezet.

Wat was de beginsituatie? Denk aan de context, het probleem, de doelgroep, etc. 
Om welke vernieuwing gaat het, hoe is deze uitgevoerd? Benoem hierin ook de
samenwerking. 
Wat was de impact of het resultaat? Voor de persoon, de gemeenschap of
breder? 
Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen en aanbevelingen? 

Schrijf je verhaal  

Geef daarbij antwoord op de vragen:

Check het taalgebruik

Denk aan inclusief taalgebruik en hope-based communicatie. Kijk voor meer
informatie en tips op onze website!

 
Beeldmateriaal

Stuur minimaal één hoge kwaliteit foto of afbeelding. En heb je een  mooi filmpje,
podcast of iets anders, mag je dat natuurlijk ook meesturen.  

 
Hou het kort

Om het lekker leesbaar en overzichtelijk te houden, zijn de verhalen niet langer
dan 500 woorden. 

 
Stuur je verhaal op

Stuur je verhaal met je beeldmateriaal (of een link naar een filmpje of podcast)
naar: festival@partos.nl. Doe dit vóór 1 mei 2023. 

https://www.partos.nl/wat-we-doen/innovation-hub/hope-based-comms/
mailto:festival@partos.nl

