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Training Impact Meten 16 oktober 2018



Programma Training Impact meten 

17.30: Welkom en associaties thema 
17.45: Deel 1 - Over doelgerichte communicatie
18.35: Deel 2 - Over ToC en impact 
20.15: Evaluatie & afsluiting



Met wie zijn we vandaag?



Geef jezelf een cijfer



Vragen uit de toolkit: 
- Naar welk soort betrokkenheid streef je? (kennis/ 

houding/ gedrag) en hoe ga je dat bereiken? 
- Hoe ga je de verandering van 

kennis/houding/gedrag meten?

Rode draad van vandaag



Deel 1: Over doelbewust communiceren
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Hoe is jouw gedrag op het gebied 
van duurzaamheid?

Wat maakte dat jij je gedrag veranderde? 

Veranderen 



Klassiek communicatie model
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Grunig & Hund 1984



Model voor gepland gedrag 

Ajzen & Fishbein 1975
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Chip & Dan Heath: 
How to change when change is hard



How to change when change is hard: 
Chip & Dan Heath

Begeleid de rijder: 
- Focus op wat al goed gaat;
- Weet waar je heen gaat 

Motiveer de olifant: 
- Stap voor stap
- Wees voorbereid op falen
- Verander de omgeving



Vele invloeden maken het verschil



Sociaal netwerk en doelgroepen



Pitch 

● Welke stijl was dit?
● Zou jij mee doen? 
● Waarom niet, waarom wel?

● Wanneer zou de ‘olifant’ nog meer in 
beweging komen? 



Vragen uit de toolkit: 
- Naar welk soort betrokkenheid streef je? (kennis/ 

houding/ gedrag) en hoe ga je dat bereiken? 
- Hoe ga je de verandering van 

kennis/houding/gedrag meten?

Over meten: rode draad van vandaag



DEEL 2: Verandertheorie & Meten

Verbetering van 
het programma 
beheer

● betere 
planning

● betere 
evaluatie

Vergroot begrip 
van de impact 
van je werk

Sterkere 
communicatie 
over de waarde 
van je werk aan 
’de mensen die 
er toe doen’ 
(interne en 
exteren 
stakeholders)

Meer aandacht 
voor de 
maatschappelijke, 
economische en 
milieuwaarden die 
je organisatie 
genereert

Waarom meten?



Tot waar reikt jouw invloed?

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)

Controle-
sfeer

Invloed-
sfeer

Intresse-
sfeer





Outcome
een zichtbare en significante verandering

 in gedrag, relaties, acties, beleid, of toepassing

 van een sociale actor

… en beïnvloed door de change agent.
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Verandertheorie (Theory of change)

Meetbare resultaten
● aantal activiteiten
● Aantal bereikte 

mensen
● Verkochte 

producten

Verandering die 
resulteert uit mijn 
activiteiten: 
● Effecten en 

veranderingen die ik 
zie bij mensen

Uiteindelijk effect wat ik 
wil hebben:
• Problemen oplossen 
voor de mensen die ik 
bedien 
• Op organisatie- en/of 
maatschappelijk niveau 
bijdragen aan sociale 
verandering

De middelen die ik 
nodig heb:
● Geld
● Mensen
● Gereedschappen
● Methodes
● Tijd
Om mijn activiteiten 
mogelijk te maken.

Elke actie die ik doe om:
● Mijn aanbod te 

creëren
● Mensen te bereiken
● Mijn netwerk te 

onderhouden

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)

Planning initiatief Verwachte resultaten



Meten van wat je wilt weten



Een meetplan

Met een meetplan 
bedenk je van te voren
- de indicatoren per 

niveau per doel
- meetinstrumenten 
- (of bron van je 

informatie)
- 0-meting en doel 

geplande 1-, 2-, 
3-meting

- frequentie van meten

 



Meten van outcomes (zie bijlage)

Methoden om informatie te verzamelen.
● Kennisquiz Kahoot (kennis)
● Evaluaties van activiteiten (kennis/houding)
● Stellingen (houding)
● Tinytools (Kasese)
● Tijdslijnen (om samen veranderingen te bepalen)
● Outcome Harvesting (geplande en ongeplande 

outcomes)
● Most Significant Change (wat is de belangrijkste 

verandering?)
● Participatory Video (meten door middel van video 

opnames)



Maak nu je eigen meetplan

Is het gelukt om indicatoren te 
benoemen en welke methodiek 

heb je daarbij in gedachten? 



Geef jezelf een cijfer



Trainingen 23 & 27 november
Evaluatie

www.framevoicereport.eu
VRAGEN?

frame@wildeganzen.nl




