
Impact

IMPACTTOOL INVULDOCUMENT

Kijk naar de bovenstaande ‘droom’. Om die te bereiken zijn er dingen nodig die jij in je project kan bereiken. Vul het schema in voor je eigen project.

Het is een paar jaar na het project. Trots en tevreden kijken jullie 

terug op het project. Het heeft absoluut bijgedragen aan de positieve 

verandering die je nu ziet. 

Schrijf in het vlak hiernaast (maximaal 20 woorden) de impact. Red  

je het niet in 20 woorden, denk dan nog eens goed na wat je echt wilt 

bereiken met dit project. Begin met: Mede door ons project… Beschrijf 

dit in termen van VERANDERING en voor WIE die verandering geldt.

Voor staf Voor leerlingen / studenten / jongeren Voor de organisatie

Outcomes in termen  
van verandering in  
kennis, vaardigheden, 
gedrag, praktijk, etc.

Om dit te bereiken 
hebben we de volgende 
concrete resultaten 
(output) nodig:

Dat betekent dat we de 
volgende activiteiten  
moeten inzetten:

Daarbij zetten we de 
volgende bronnen  
(input) in:



Outcome Outcome indicator(en) Hoe ga je het meten? Wanneer ga je het meten?

VUL HET SCHEMA IN VOOR JOUW PROJECT

Indicator(en)

Outcome indicatoren beogen te meten wat je wilt meten. Dus niet het aantal ontmoetingen maar het effect ervan. 

Hoe ga je het meten?

Analyseren van verslagen, focus group interviews, semi structured interview, individual evaluation (survey monkey e.g.), observations, story-telling.
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Wie is er betrokken bij mijn 
project en wie zou er betrokken 
moeten zijn bij mijn project?

Welke rol spelen die? Welk boodschap wil ik hen meegeven? Hoe betrek ik die vanaf het begin?

Impact vergroten

Vergroot de impact van je project door de juiste mensen en organisaties mee te nemen. Vul het schema in voor jouw project.
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IMPACTTOOL INVULDOCUMENT AANTEKENINGEN

Noteer hier eventuele aantekeningen
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