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IMPACTREISPROGRAMMA

• Wat is impact

• Impact uitdagingen

• Oplossing: ontwikkelen verandermodel – wat, waarom & hoe?

• Een verandermodel, en dan? Impactmanagement! 

• Afsluiting
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Impact is … 

… de verandering die aan jouw 
activiteiten toegeschreven kan worden. 

m.a.w.

… dat wat niet gebeurd zou zijn als jij 
er niet was geweest.



IMPACT UITDAGINGEN / PROBLEMEN

Onbegrip over geplande/gemaakte impact en hoe deze tot stand komt, leidt tot: 

- Afwijzing plan

- Geen medewerking

- Geen financiering

- Geen relevante verantwoording & communicatie

- Niet leren over aanpak & bijsturen 
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ONTWIKKELEN VERANDERMODEL (TOC)

Activiteit

Doelgroep

Impactdoel

Output(s)

Indirect effect

Direct effect

Geven van kunsteducatie (cursussen, workshops, 

museumrondleidingen) in Nederlandse 

Gebarentaal (“NG”) aan kinderen

Dove en slechthorende kinderen (2-14 jaar) 

“Kinderen”

Dove en slechthorende kinderen 

ontplooien zich maximaal

Kinderen volgen cursussen, workshops en 

museumrondleidingen in eigen taal (NG)

Kinderen leren spelenderwijs over kunst en cultuur

Kinderen ontwikkelen hun fantasie, 

creativiteit, motoriek en identiteit
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https://www.kinder

atelierkleinkunst.nl/

brochure/4/

https://www.kinderatelierkleinkunst.nl/brochure/4/
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https://www.vanhulley.com

/code-sociale-

ondernemingen/

https://www.vanhulley.com/code-sociale-ondernemingen/


Activiteit

Doelgroep

Impactdoel

Output(s)

Indirect effect

Direct effect
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https://butterflyeffect.nl/

https://butterflyeffect.nl/


TIPS

• Neem de tijd

• Doe het samen 

• 80/20

• Maak het concreet

• Liever baby steps dan zevenmijlslaarzen

• Geloof je ‘t zelf?!

• Definitief is relatief
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AANNAMES & OMGEVINGSFACTOREN

Overheids-

maatregelen

Economische 

situatie
??

Activiteit

Doelgroep

Impactdoel

Output(s)

Indirect effect

Direct effect

Geven van kunsteducatie (cursussen, workshops, 

museumrondleidingen) in Nederlandse 

Gebarentaal (“NG”) aan kinderen

Dove en slechthorende kinderen (2-14 jaar) 

“Kinderen”

Dove en slechthorende kinderen 

ontplooien zich maximaal

Kinderen volgen cursussen, workshops en 

museumrondleidingen in eigen taal (NG)

Kinderen leren spelenderwijs over kunst en cultuur

Kinderen ontwikkelen hun fantasie, 

creativiteit, motoriek en identiteit

A

A
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Impactstrategie 
bepalen

Impact maken

Impact meten
Impact 

rapporteren & 
communiceren

Leren & sturen

IMPACT MANAGEMENT
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Activiteit

Doelgroep

Impactdoel

Output(s)

Indirect effect

Direct effect
Gebaseerd 

op het MY 

Impactmodel –

Avance Impact

https://www.avance-impact.nl/av2015/content/uploads/2018/09/Impactmanagement-publicatie.pdf


AANBOD & CONTACT

Gratis impact scan! 

Interesse? 

gerlavanbreugel@gmail.com

06-11088298
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mailto:gerlavanbreugel@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/gerlavanbreugel


MEER LEZEN & BEKIJKEN?

• https://impactpad.nl/
• https://www.codesocialeondernemingen.nl/o

ver-het-register/zoek-deelnemers
• https://www.avance-impact.nl/nl/
• https://www.avance-

impact.nl/av2015/content/uploads/2018/
09/Impactmanagement-publicatie.pdf

• https://impactmanagementproject.com/
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https://impactpad.nl/
https://impactmanagementproject.com/
https://www.codesocialeondernemingen.nl/over-het-register/zoek-deelnemers
https://www.avance-impact.nl/nl/
https://impactpad.nl/
https://www.codesocialeondernemingen.nl/over-het-register/zoek-deelnemers
https://www.avance-impact.nl/nl/
https://www.avance-impact.nl/av2015/content/uploads/2018/09/Impactmanagement-publicatie.pdf
https://impactmanagementproject.com/

