
Meet, beheer en communiceer jouw 
impact op een eenvoudige manier

Mesurez, gérez et communiquez votre impact

Impact
Track
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1. Een helder evaluatiekader bepalen om impact te meten

(Theory of change, indicatoren en dataverzameling)

2. Projecteigenaars opleiden in impactmeting en –monitoring

3. Projecteigenaars ondersteunen in impactmanagement en

–communicatie.

4. Impactdata aggregeren over verschillende projecten/organisaties

heen met respect voor eigenheid

5. Resultaatgebonden impactmanagement op portfolioniveau

Impact Track – Waarvoor dient de tool?



Inhoud

▪ De vraag

▪ Onze oplossing

▪ Over ons
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De vele voordelen van impactmeting
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Voor projecteigenaars

▪ Beter management van hun
activiteiten

▪ Betere communicatie met 
publieke en private partners

Voor private en publieke
investeerders

▪ Capacity-building voor de 
ondersteunde projecten

▪ Impactmanagement van de 
portfolio



Impact meten is niet eenvoudig

Te duur
Een impactrapport kost tussen
de 10 000 en de 20 000 €

Te complex
Veel verschillende methoden en 
benaderingen beschikbaar.

van de organisaties geeft aan dat de 
kost en de complexiteit de voornaamste
redenen zijn om niet met impactmeting

te beginnen.

© IMPACT TRACK

55% $$$

Waarom ?

Bron : Baromètre de la mesure d’impact 2018 (KPMG). 



Impact meten is niet eenvoudig
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▪ De prioriteiten voor investeerders
zijn niet altijd helemaal in lijn met 
de projecteigenaars.

▪ De diversiteit van projecten maakt
aggregatie van data moeilijker.

▪ Impactmeetmethoden zijn
complex.

▪ Organisaties hebben beperkte tijd
en middelen om impact te meten. 

Uitdagingen

© IMPACT TRACK

Begunstigden

Investeerder

Project 1 Project 2 Project 3

Begunstigden Begunstigden

Garanderen
dat projecten

resultaten
bereiken in lijn

met de 
strategie

Data 
verzamelen

bij eind-
begunstigden



Inhoud

▪ De vraag

▪ Onze oplossing

▪ Over ons
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De oplossing
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We ondersteunen impactorganisaties

om de impact van hun activiteiten te

beheren, communiceren en te verhogen

omdat ze hun impact voortdurend

en zelfstandig kunnen meten.



De oplossing
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Meten Beheren Communicatie

van jouw impact

ContinuEenvoudig Intern gedragen



Impact Track
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Gebruiksvriendelijk platform On-demand training Support van experten+ +

+partner
consultants



Het platform -1 enkel platform met 2 interfaces 

Portfolio

Overheden

Stichtingen

Incubatoren

Projectorganisaties

Impact fondsen

Project

Impact-gedreven 
ondernemingen & organisaties

Verenigingen

Coöperaties



1 2 3

© IMPACT TRACK

Platform op maat van jouw 
impactthema’s

Analyseer, aggregeer en 
verhoog jouw impact

Nodig projecteigenaars uit 
en doe aan capacity
building

Het platform - Hoe werkt het?
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Platform op maat van jouw 
impactthema’s

Je kan je impact framework aan 
projecteigenaars aanbieden door hen 
een theory of change op maat aan te 
reiken. Inclusief de indicatoren en 
meetinstrumenten. Het is steeds 
mogelijk om dit open aan te bieden.

Jouw pad in de tool is 
aangepast aan jouw

impactdomein.

Het platform - Hoe werkt het?

Bepaal de theory of 
change en de 

indicatoren die je kan
voorstellen aan

projecteigenaars.
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Nodig projecteigenaars 
uit en doe aan capacity
building

Voeg stelselmatig projecten 
toe. Projecteigenaars meten 
hun impact. De tool leidt hen 
stap voor stap door het proces 
volgens een door vele kaders 
en instituten erkende 
werkwijze.

Het platform - Hoe werkt het?

De impactdata woren
door projecteigenaars
rechtstreeks bij de 
doelgroepen
verzameld.

De impactpagina
wordt door de 
projecteigenaars in 
enkele muisklikken
opgesteld en
gepubliceerd. 

Nodig projecteigenaars
uit om hun
impactmeting via het 
platform uit te voeren. 
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Analyseer, aggregeer en 
verhoog jouw impact

Analyseer jouw impact en die van 
de projecten die je ondersteunt, 
dankzij een automatische 
aggregatie van data in real-time. 
Je kan samen met de 
projecteigenaars de data 
analyseren en de interventies en 
investeringen impactgerichter 
maken.

Het platform - Hoe werkt het?

Dashboard 
geüpdatet in 
real-time



Eén tool voor jouw impactmanagement

Evaluatie-
kader

bepalen

Data 
verzamelen

Data 
aggregeren

Rapportering

Bijsturen



Online 
training

Praktische
app met 
intuïtieve

tools

Advies van 
experten

Training & support - Hoe werkt het?



Inhoud

▪ De vraag

▪ Onze oplossing

▪ Over ons (Impact Track)
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Team (Frankrijk)

Team
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Strategisch comité

Christophe Sanchez
Break Poverty Foundation

Sofien Sidhoum
GreenTec Capital

Adrien Baudet
KOREIS

Yohann Marcet
Groupe SOS

Claire Cuisset
Analyst impactdata

Ricardo Scacchetti
Voorzitter/Founder

Isabelle Foucher
Analyst impactdata

Noémie Garrot
Marketing

William Payelle
Marketing

Delphine Belet
Developer

Paul Le Corre
CTO

Arthur Geay
Developer

https://fr.linkedin.com/in/claire-cuisset-2b31ab62
https://www.linkedin.com/in/ricardosca/
https://www.linkedin.com/in/noemiegarrot/
https://www.linkedin.com/in/priscillia-dezettre-696207194/
https://www.linkedin.com/in/delphine-belet-382b1b58/
https://www.linkedin.com/in/paul-le-corre/
https://www.linkedin.com/in/delphine-belet-382b1b58/


Referenties

Klanten

+150
Projecten sinds 2019

Partners

                

+250
Indicatoren van verschillende sectoren

(inclusie, zorg, educatie, ouderenzorg, food, circulaire 
economie, tewerkstelling, wonen...)

Stichtingen Mutualiteiten Overheid Verenigingen Bedrijven
Internationaal

(Europa, Afrika en Azië)
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Impact
Track

Ricardo Scacchetti
Algemeen directeur

ricardo@impacttrack.org

Tomas De Groote
Kennismanager

tomas@socialeinnovatiefabriek.be

www.socialeinnovatiefabriek.be/kenniscentrum/impact-track

mailto:ricardo@impacttrack.org
mailto:tomas@socialeinnovatiefabriek.be
http://www.socialeinnovatiefabriek.be/kenniscentrum/impact-track


Ricardo Scacchetti
ricardo@impacttrack.org 
+33 (0)6 44 20 96 59

Impact Track SAS
www.impacttrack.org

Social Enterprise
Siret : 847 973 716 R.C.S. Nantes

17 rue Sanlecque
44000 Nantes

Meer meten. Meer weten. Meer impact

mailto:ricardo@impacttrack.org
https://impacttrack.org/fr/
http://www.impacttrack.org/

