
- Naar welk soort betrokkenheid streef je (kennis/ houding/ 
gedrag) en hoe ga je dat bereiken? 

- Wat is het verschil tussen output, outcome en impact?

- Hoe meet je de verandering van kennis/ houding/ gedrag bij 
je deelnemers?

- Wat zijn de elementen in een meetplan? 

Workshop: Het meten van je activiteit



Geef jezelf een cijfer



Waarom zou je meten?

Beheer van je 
project

Vergroot begrip 
van je impact 

Sterkere 
communicatie 
over de waarde 
van je werk

Meer aandacht 
voor de 
maatschappelijke, 
economische en 
milieuwaarden



Tot waar reikt jouw invloed?

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)

Controle-
sfeer

Invloed-
sfeer

Intresse-
sfeer



Outcome
…

Individu

OrganisatieInstituut

Gemeenschap 
of groep 

Gedrag Relaties

Acties en 
activiteiten

Beleid en 
toepassing

Outcome =



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



Een meetplan
- 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 
● Evaluaties van activiteiten 
● Stellingen (houding)
● Tinytools 
● Tijdslijnen voor verandering
● Outcome Harvesting 
● Most Significant Change 
● Participatory Video 



Maak nu je eigen meetplan

Bedenk:

1. Een SMART outcome doelstelling
2. Een indicator
3. Een methode



Geef jezelf een cijfer



www.framevoicereport.eu

VRAGEN?
frame@wildeganzen.nl

http://www.framevoicereport.eu




Outcome Harvesting 

Ricardo Wilson-Grau outcomeharvesting.net



Participatory Video 



Evaluatie

Wat neem je mee van vandaag?



Voorbeeld ToC: 

Stap 1: de middelen die je nodig 
hebt om een service te leveren. 
Tijd/geld/aanschaf materiaal

Stap 2: de dingen die je doet om 
verandering in de lokale gemeenschap 
of het milieu te bereiken: 
afvalverzameling, recycling.  

Stap 3: Oplevering van resultaat: x 
aantal afvalemmers verzameld, x 
aantal mensen meegeholpen. 

Stap 4: Consequenties van jouw 
output: schonere straten, 
werkgelegenheid in de buurt. 

Stap 5: Langere termijn consequenties van 
impact op de samenleving en het milieu; de 
verandering die resulteert uit jouw 
activiteiten. Minder criminaliteit, verbeterde 
gezondheid in de buurt van jouw project. 



Voorbeeld ToC: Brood op de plank 

Micro: individueel Meso: organisatie Macro: samenleving



Cialdini en Tabula Rasa 

1. Wederkerigheid
2. Schaarste
3. Autoriteit
4. Consistentie (en 

commitment)
5. Consensus (Sociale 

bewijskracht)
6. Sympathie



Wat zijn de doelstellingsniveaus?

Resultaten

❏ Genomen acties 
om input in 
output te 
veranderen

❏ Benodigde middelen 
om activiteiten uit te 
kunnen voeren: geld / 
mankracht/materiaal/ 
transport etc.

❏ Een groep mensen of een 
organisatie heeft capaciteiten 
versterkt, of mogelijkheden 
vergroot. Iets is gecreëerd of 
versterkt als resultaat van een actie. 

❏ Tijdspad: tijdens implementatie van 
het programma. 

❏ Organisaties of mensen: 
❏ doen iets anders (gedrag) of
❏ doen iets beter (presteren)

❏ Invloed, maar grotendeels buiten de 
invloed van het programma (maar vooral 
door geplande outputs bereikbaar). 

❏ Tijdspad: aan het einde of na 
implementatie van een programma. 

❏ Lange termijn effecten. 

❏ Traceerbare verbetering in het leven 
van mensen, gebaseerd op 
economische, ecologische of 
technologische verandering 

❏ Tijdspad: tijdens en na implementatie 
van het programma. 

Middelen
(input)

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Veranderin
g
(outcome)

Effecten
(impact)



Contributie

Blabla

Blabla

Blabla

Blabla

Blabla
Blabla



Vele invloeden maken het verschil

Motivatie Vaardigheid

Individueel

Sociaal

Structureel


