sociaal investeren

Een praktische gids

Inhoud
• Wat is sociaal investeren met impact?
• Voor wie is deze publicatie bedoeld?

Investeringsstrategie
MET IMPACT
Met een doordachte
investeringsstrategie
leg je de basis voor een
impactvolle investering. Je
verheldert wat en in wie
je wil investeren, en welke
impact je wil bereiken.

Doelstellingen MET IMPACT

Met jouw investeringslogica
organiseer je de logische
samenhang tussen je investeringen en maatschappelijke
uitdagingen, sociale organisaties, investeringsdomeinen en
eindbegunstigden. Je formuleert concrete doelstellingen
over de te realiseren acties en
maatschappelijke verandering. Dit logisch geheel vormt
de basis om impactgericht te
investeren, te meten, te leren,
te communiceren en samen
te werken.

• Bibliografie
• Schema’s op A3-formaat
In deze gids gebruiken we invulschema's. Download en
print de belangrijkste schema's in groot formaat.

Investeringsproces

Meten MET IMPACT

Tijdens jouw investeringsproces doorloop je verschillende stappen: je screent
en selecteert sociale
organisaties die passen in
jouw investeringslogica. Je
maakt een overeenkomst
op en volgt je investeringen
op. Dan komt er een einde
aan jouw investering en
is het tijd voor een (eind)
evaluatie. Leg vanuit de
andere hoofdstukken
impactgerichte accenten.

IMPACT vergroten

Ben je goed bezig? Maakt
jouw investering het
verschil? In dit evaluatieplan vat je samen welke
doelstellingen je wil
meten, hoe je dit kan
aanpakken en welke middelen je er voor veil hebt.
Zo kom je tot een strak,
impactgericht meetplan
van je investering.

Je weet waarom je eigen
activiteiten of investeringen
opzet en wat je er mee
wil bereiken. Hoe kan je
die impact vergroten? Leg
de doelstellingen over
de te realiseren acties
en maatschappelijke
verandering naast de
gemeten resultaten. Stuur
je investeringsstrategie
en -logica bij, en ga voor
impactgerichte communicatie en samenwerking.
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Sociaal investeren MET IMPACT
Bouwen aan een betere wereld. Dat is de gedeelde ambitie van
sociaal investeerders, sociale organisaties en sociale projecten.
Sociaal investeerders realiseren een positieve impact op de
samenleving door te investeren in sociale organisaties, en door zelf
impactgerichte acties op te zetten. Om zo veel mogelijk positieve
impact te hebben, doen sociaal investeerders aan zelfevaluatie.
Daarbij zoeken ze naar antwoorden op vragen als: zijn we goed
bezig? Hebben onze investeringen ook effectief een positieve
impact op de samenleving? Investeren we vanuit de juiste waarden
en drijfveren?
Het succes van een sociale investering zal aanzienlijk groter
worden wanneer ze ook slagen in:
• een dialoog met impact tussen sociale organisaties
• samenwerking met impact op alle niveaus
• realistische evaluaties met impact
• communicatie met impact over doelstellingen en activiteiten
• strategische bijsturingen met impact.
De Sociale InnovatieFabriek begeleidde een praktijkonderzoek
naar efficiënte zelfevaluatie in een lerend netwerk van sociaal
investeerders en vergeleek verschillende good practices. Deze
publicatie brengt onze bevindingen samen tot een reeks evaluatieinstrumenten, geïllustreerd met voorbeelden uit het werkveld. Je
kan deze gids beschouwen als een bundel recepten, waarbij je tot
nét iets andere resultaten komt dan anderen omdat je je eigen
ingrediënten gebruikt, en het recept met eigen accenten uitvoert. Ga
gerust te werk als een creatieve kok, en geniet van de resultaten...

Wat doet de Sociale
InnovatieFabriek?
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

SOCIAAL PROJECT

SOCIALE ORGANISATIE

De Sociale InnovatieFabriek werkt zij
aan zij met enthousiaste vernieuwers,
baanbrekende bedrijven en zoekende
overheden. Dankzij een uitgebreide
waaier aan activiteiten, krijgen zij de
kans om hun maatschappelijke ideeën
uit te werken tot impactvolle sociale
innovaties en sociale ondernemingen.
Als accelerator staan we in voor de
promotie en begeleiding van sociale
innovatie en sociaal ondernemerschap.
We werken voor individuen, organisaties en bedrijven die maatschappelijke
uitdagingen op een vernieuwende
manier willen aanpakken.

POSITIEVE SOCIALE VERANDERING
IN DE SAMENLEVING

Tomas De Groote, redacteur en kennismanager impact
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Voor wie is deze publicatie bedoeld?
VOOR SOCIAAL INVESTEERDERS!
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER
DONOR
Tijd, geld en/of
expertise

Deze publicatie is bedoeld voor de sociaal investeerder. Dat is elke entiteit of
groepering die een positieve impact op de samenleving nastreeft door te investeren in sociale organisaties of sociale projecten. Die positieve impact maakt
de wereld, de mensen, doelgroepen of systemen beter, gezonder, inclusiever of
socialer.

Een donor stelt middelen ter beschikking
van sociaal investeerders om te investeren in sociale organisaties. Dat kan gaan
over: tijd, geld, expertise, enz.

SOCIALE ORGANISATIE
SOCIAAL
INVESTEERDER
Financiële en/of nietfinanciële steun met
directe impact op
sociale organisaties

SOCIALE
ORGANISATIE
Producten, diensten,
activiteiten, programma’s
met directe impact in de
samenleving

SAMENLEVING/
EINDBEGUNSTIGDEN

Sociaal investeerders vind je in allerlei
pluimage, met elk hun eigen ondersteuningsvormen, organisatiestructuur en
maatschappelijke doelstellingen.
• grote en kleine stichtingen van publiek
of privaat nut;
• lokale en bovenlokale overheden;
• koepelorganisaties;
• bedrijven die private middelen ten
voordele van de samenleving willen
aanwenden;
• corporate philanthropy;
• crowdfundingplatformen;
• mentorship programma’s van bedrijven voor vzw’s;
• coöperaties die investeren in sociale
ondernemingen of sociale organisaties;
• banken met innovatieve financieringsinstrumenten voor sociale organisaties;
• enz.

Alle sociaal investeerders hebben
minstens één ding gemeen: ze geven
financiële en/of niet-financiële steun
aan sociale organisaties. Met die steun
kunnen die sociale organisaties…
• hun kennis opbouwen en uitbreiden;
• hun interne capaciteiten en vaardigheden verder uitbouwen;
• dienstverlening en producten
ontwikkelen en mogelijk maken;
• programma’s voor eindbegunstigden uitrollen en ondersteunen;
• aan beleidsbeïnvloeding doen.

Sociale organisaties streven naar
positieve verandering in de samenleving
en bij eindbegunstigden. Zij ontwikkelen
daartoe specifieke diensten, producten,
programma’s, activiteiten, inspraakkanalen, enz.

SAMENLEVING/
EINDBEGUNSTIGDEN
Dit kan gaan over specifieke (bvb. kwetsbare jongeren, kankerpatiënten...) of
over domeinen als milieu en wetgeving.
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Investeringsstrategie MET IMPACT
Waarin investeer je? En hoe?
canvas/ Investeringsstrategie
voorbeeld/ De investeringsstrategie van Be Planet

Een investeringsstrategie is het kompas van al jouw
activiteiten als sociaal investeerder. Met een doordachte investeringsstrategie leg je de basis voor een
impactvolle investering. Je verheldert wat en in wie
je wil investeren, en welke impact je wil bereiken.

uitzoomen/ Evalueren met impact doe je samen
extra/ Stakeholdersbevraging met impact
voorbeeld/ Socrowd betrekt stakeholders bij
haar impactmeting

extra/ Een waaier aan financieringsvormen
voorbeeld/ Het oorsprongverhaal van Cera

uitzoomen/ De roots van jouw sociaal engagement
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Investeringsstrategie met impact
Te weinig schrijfruimte? A3 schema

canvas/ Investeringsstrategie
DONOR
profiel of naam

SOCIAAL INVESTEERDER

Bekijk hier een voorbeeld

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling
Welke middelen? Hoe zet je ze in?

aanbod

SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten
profiel of naam

profiel

Welke middelen? Hoe zet je ze in?
ontwikkelingsniveau

aanbod

omzet

EINDBEGUNSTIGDEN

Programma’s voor eindbegunstigden
Welke middelen? Hoe zet je ze in?
profiel
profiel of naam
ontwikkelingsniveau
aanbod
Interne capaciteiten en vaardigheden
Welke middelen? Hoe zet je ze in?

profiel

profiel of naam
Beleidsbeïnvloeding
aanbod

omzet

ontwikkelingsniveau

Welke middelen? Hoe zet je ze in?
omzet
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Waarom dit canvas?

Stap voor stap

Dit canvas brengt je investeringsstrategie in kaart.

Stap 1/ Sociaal investeerder

• Welke middelen investeren we?
• Hoe investeren we die middelen?
• Waar zetten we die middelen in?
In welke regio’s, domeinen, thema’s,
organisaties, enz.
• Welke eindbegunstigden willen we
bereiken met onze investering?
De antwoorden stellen de focus en
uitvoering van je investering scherp.

Kruis de domeinen aan waarin je investeert:

Vermeld bij elk domein:
• welke middelen je inzet.
Geld? Tijd (vte’s, vrijwilligers, enz.)? Expertise?
Netwerk? Andere?
• op welke manier je deze middelen inzet.
In welke financieringsvorm? Hoe organiseer je
niet-financiële steun?

Kennisontwikkeling: Je wil sociale organisaties ondersteunen om kennis over maatschappelijke uitdagingen
en oplossingen te verzamelen, te onderzoeken, uit te
breiden of te verspreiden.
Bijv. medisch onderzoek, beleidsevaluatie, impactevaluatie.
Diensten en producten: Dankzij jouw investering
kunnen sociale organisaties diensten en producten
ontwikkelen en aanbieden die een positieve maatschappelijke impact genereren.
Bijv. de aankoop van werkmateriaal
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canvas/ Investeringsstrategie
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten

Programma’s voor eindbegunstigden: Jouw investering
ondersteunt positieve gedragsverandering bij eindbegunstigden.
Bijv. campagnes en preventieprogramma’s zoals
Mei Plasticvrij, Veggiedag.

EINDBEGUNSTIGDEN
Programma’s voor eindbegunstigden

Interne capaciteiten en vaardigheden

Beleidsbeïnvloeding

Interne capaciteiten en vaardigheden: Met jouw steun
bouwen sociale organisaties aan hun eigen veerkracht
en stabiliteit, zodat ze hun missie en doelen effectiever
realiseren.
Bijv. coaching, training, pro bono consultancy, mentorship programma’s om sociale organisaties veerkrachtiger te maken.
Beleidsbeïnvloeding: Sociale organisaties kunnen
dankzij jouw steun overheden, bedrijven, en/of de
publieke opinie warm maken voor hun visie.
Bijv. beleidsparticipatie, juridisch empowerment,
advocacy, lobbying, bottom-up campaigns.
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Stap 2/ Regio en thema’s

Stap 4/ Eindbegunstigden

Stap 5/ Donor

Geef aan binnen welke geografische regio
je investeert.

Wat kenmerkt jouw eindbegunstigden?
Denk aan profiel, leeftijd, specifieke noden,
cijfers of statistische informatie.

Wie zijn jouw donoren? Wat is hun maatschappelijk profiel? Welke middelen bieden
ze: tijd, geld, kennis, andere?

Beschrijf de grote doelen of thema’s
waarin je investeert. Misschien werk je rond
bepaalde thema’s bij duidelijk omschreven
doelgroepen. Of wil je eerder specifieke
doelstellingen bij sociale organisaties
realiseren?

2
canvas/ Investeringsstrategie
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

SOCIALE ORGANISATIE

4

Diensten en producten

5

EINDBEGUNSTIGDEN

canvas/ Investeringsstrategie

Programma’s voor eindbegunstigden

DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

canvas/ Investeringsstrategie
REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

Interne capaciteiten en vaardigheden

SOCIALE ORGANISATIE

SOCIALE ORGANISATIE

Diensten en producten

Diensten en producten

Beleidsbeïnvloeding

EINDBEGUNSTIGDEN

EINDBEGUNSTIGDEN

Programma’s voor eindbegunstigden

Programma’s voor eindbegunstigden

Stap 3/ Sociale organisatie

Interne capaciteiten en vaardigheden

Interne capaciteiten en vaardigheden

Geef een duidelijk profiel van de sociale
organisaties waarin je investeert.
Bijvoorbeeld:
• Beperk je je investering tot bepaalde
rechtsvormen?
• Mag het een erg experimenteel project
zijn, of moet het zijn maatschappelijk nut
al op één of andere manier aangetoond
hebben?
• Zoek je sociale organisaties die specifiek
omschreven interventies uitvoeren?
• Mik je op organisaties van een
bepaalde omvang (vte, omzet, enz.)?

Beleidsbeïnvloeding

Beleidsbeïnvloeding

3
canvas/ Investeringsstrategie
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten

EINDBEGUNSTIGDEN
Programma’s voor eindbegunstigden

Interne capaciteiten en vaardigheden

Beleidsbeïnvloeding
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VOORBEELD

Investeringsstrategie met impact

De investeringsstrategie van Be Planet
Be Planet

Erkende stichting van openbaar nut,
opgericht in 2015.

www.beplanet.org
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke:
Katrien Desrumaux (partnership
manager)
We streven
betere
Missie: Streven
naarnaar
eeneen
betere
groter collectief
collectief
leefomgeving en een groter
welzijn.door
Dat doen
we door
lokale,
welzijn
innovatieve
initiatieven
innovatieve
te ondersteuvan
burgersinitiatieven
en verenigingen
te
nen die een positieve
hebben
ondersteunen
die eenimpact
positieve
impact
op het milieu
de solidariteit.
hebben
op heten
milieu
en de maatschappij.
het klimaat,
milieu,
Investeringsthema’s: het
de huidige
huidige en
en
de solidariteit tussen de
generaties.
toekomstige generaties.
Investeringsvorm: subsidies van
Investeringsvorm:
financiële giften,
€5000-€10000,
in samenwerking
met
subsidies van €5000-€10000, in
co-financiers.
samenwerking
met co-financiers.
Profiel
sociale organisaties:
verenigingen, coöperaties en burgercollectieven.
sociale organisaties:
vereniProfiel eindbegunstigden:
elke
burger
gingen
en burgercollectieven.
die
via een
vereniging een positieve
impact op de leefomgeving en de
Profiel eindbegunstigden:
maatschappij
wil nastreven lokale
met een
burgergemeenschappen
kansarme
bijzondere
aandacht voor en
sociale
coburgers.
hesie
en inclusie van kansengroepen.

We willen de maatschappelijke impact van de projecten die Be
Planet ondersteunt relateren aan de strategische partnerschappen
met bedrijven, gemeenten, andere stichtingen, enz. Dit maakt een
belangrijk deel uit van de investeringsstrategie van Be Planet.
Op dit moment groeit ecologische transitie van onderuit. Een
brede strategische samenwerking tussen burgers, bedrijven,
(lokale) overheden, het middenveld, enz. moet het maatschappelijk
draagvlak vergroten.
Sociaal investeerders kunnen meer impact genereren door hun
middelen te combineren. Be Planet helpt hen daarbij door haar
uniek multi-financieringsmodel. Be Planet werft fondsen bij
verschillende actoren - bedrijven, lokale overheden, burgers - om
deze te investeren in projecten, die door een jury geselecteerd
worden op basis van vastgelegde criteria. Daarbij waakt Be Planet
erop dat de selectie van projecten gedragen door o.a. sociale
organisaties volgens de vastgelegde criteria gebeurt.

Sociaal investeren is…
andere maatschappelijke
stakeholders helpen coinvesteren.
© Unsplash

Be Planet brengt donoren en co-investeerders op dezelfde lijn over
zowel de positieve impact die we nastreven, als de ongewenste
negatieve impact die we willen vermijden.

Voor ons is het erg belangrijk dat de
organisatie waarin we investeren inhoudelijk
en strategisch past bij de donor die ons de
middelen bezorgt.
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Investeringsstrategie met impact

De investeringsstrategie
van Be Planet
canvas/
Investeringsstrategie
DONOR
profiel of naam

profiel of naam
Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Vlaams Gewest, Nationale
Loterij en stichtingen.
aanbod

SOCIAAL INVESTEERDER

Kennisontwikkeling

Diensten en producten:
Welke middelen? Geld, vrijwilligers van bedrijfspartners, visibiliteit, netwerk.
Welke
Hoe zet
je ze in?die voor subsidie in aanmerking komen
Hoe
zet middelen?
je ze in? Projecten
selecteren
— Inhoudelijke matchmaking van projecten met donoren
— Werken aan de visibiliteit van de projecten, ook bij de stakeholders van de
donoren.

aanbod
aanbod

Financiële steun voor lokale projecten
die in lijn liggen met hun bedrijfswaarden.

België, zowel de steden als het platteland.

Programma’s voor eindbegunstigden

profi
el Coöperaties, vzw’s, feitelijke vereniprofiel:
gingen.
ontwikkelingsniveau
— Organisatie: capaciteit en maturiteit om het
ontwikkelingsniveau
project te kunnen uitvoeren.
— Project: innovatieve visie op lange termijn.
omzet
Met de subsidie wil Be Planet het verschil voor
omzet
de organisatie maken en zo de impact verhogen.
Bijvoorbeeld: De stadsakker

Welke middelen? Hoe zet je ze in?
profiel
profiel of naam

profiel of naam
Andere stichtingen.

aanbod
aanbod
Financiële steun voor lokale projecten
die in lijn liggen met de gezamenlijke
projectoproep.

aanbod
aanbod

Financiële steun voor lokale projecten
beheerd door Be Planet.

EINDBEGUNSTIGDEN

.
Elke burger die via een vereniging een positieve
impact op de leefomgeving en de maatschappij
wil nastreven met een bijzondere aandacht voor
sociale cohesie en inclusie van kansengroepen.

ontwikkelingsniveau
Interne capaciteiten en vaardigheden
Welke middelen? Hoe zet je ze in?

omzet

profiel

profiel of naam

profiel of naam
Steden en gemeenten.

Projecten met een lokale, positieve impact op
het milieu en op de maatschappij.

SOCIALE ORGANISATIE

 Diensten en producten
profiel of naam
Bedrijfspartners.

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Welke middelen? Hoe zet je ze in?

aanbod
Opstart- en investeringsmiddelen voor
Be Planet.

profiel of naam

REGIO

Beleidsbeïnvloeding

ontwikkelingsniveau

Welke middelen? Hoe zet je ze in?
omzet
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uitzoomen/ Evalueren met impact doe je samen
STAKEHOLDERS
donor

co-investeerders

INVESTERINGSLOGICA
INVESTERINGSSTRATEGIE

INVESTERINGSPROCES

Bekijk hier een voorbeeld

IMPACT
METEN

WAT VRAAG JE AAN WIE?
IMPACT
VERGROTEN

donor

co-investeerders

eigen organisatie

eigen organisatie

sociale organisatie

sociale organisatie

eindbegunstigden

eindbegunstigden
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Waarom dit schema?

Stap voor stap

Je bevindt je als sociaal investeerder in
een uitgebreid netwerk van stakeholders.
Zij hebben belang bij jouw maatschappelijk engagement, en dus ook bij de
resultaten ervan.

Stap 1/ Breng je stakeholders in kaart
Maak het overzicht van je brede waaier aan stakeholders aan
de hand van deze vragen:
• Wie is direct betrokken bij onze maatschappelijke
uitdaging?
• Wie wordt beter van onze investeringen?
• Wie bereiken we (nog) niet? En ook: wie benadelen we
met onze investeringen?
• Welke externen hebben een of andere vorm van controle of invloed op onze werking?
• Wie heeft de kracht/macht om écht iets te veranderen
aan de maatschappelijke uitdaging die wij willen
aanpakken?

Betrek je stakeholders dus bij jouw
impactoefening. Zij doen dat doorgaans
met veel plezier. Dit schema helpt je hun
participatie voor te bereiden.

Stakeholders?

1

INTERN
• collega’s, teamleden
• bestuursleden
• vrijwilligers
• projectmanagers
• eerstelijnsmedewerkers
EXTERN
• donoren
• strategische partners
• sociale organisaties
• eindbegunstigden
• publieke opinie

INVESTERINGSLOGICA
INVESTERINGSSTRATEGIE

INVESTERINGSPROCES

Kruis per type stakeholder aan bij welk deel je hen graag
zou willen betrekken:
• je investeringsstrategie;
• je investeringslogica;
• je investeringsproces;
• het plan van aanpak voor de impactmeting;
• de acties om je impact te vergroten.

2

uitzoomen/ Evalueren met impact doe je samen
STAKEHOLDERS

Stap 2/ Voor welk deel van je impactonderzoek
heb je hun inbreng nodig?
Niet elke stakeholder heeft zicht op alle aspecten van je
werking. Bovendien kan het voor sommige stakeholders een
te grote tijdsinvestering vragen als je hen voor jouw integrale
impactanalyse inschakelt.

IMPACT
METEN

WAT VRAAG JE AAN WIE?
IMPACT
VERGROTEN

uitzoomen/ Evalueren met impact doe je samen
STAKEHOLDERS

INVESTERINGSLOGICA
INVESTERINGSSTRATEGIE

INVESTERINGSPROCES

IMPACT
METEN

WAT VRAAG JE AAN WIE?
IMPACT
VERGROTEN

TIP
De gele cirkels staan voor de
onderdelen waarop de betreffende
stakeholdersgroep volgens ons
onderzoek het meeste zicht heeft.
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Stap 3/ Selecteer en maak het concreet
Het is niet haalbaar om elke stakeholder te bevragen.
• Welke organisatie(s) kies je? Welke medewerker
spreek je aan?
• Welke vorm kies je: een gesprek, een vragenlijst per
e-mail of online, enz.?
• Welke vragen wil je stellen?

3

uitzoomen/ Evalueren met impact doe je samen
STAKEHOLDERS

INVESTERINGSLOGICA
INVESTERINGSSTRATEGIE

INVESTERINGSPROCES

IMPACT
METEN

WAT VRAAG JE AAN WIE?
IMPACT
VERGROTEN

Hieronder vind je per stakeholder nog wat extra vragen
die je kunnen helpen om deze inspraakronde verder te
concretiseren.
DONOREN
• Heb je één donor, of meerdere?
• In welke mate wil je ze bij jouw zelfevaluatie betrekken?
• Hoe intensief wil je hen betrekken: occasioneel of op
regelmatige basis? Vraag jouw donoren ook naar hun
mening hierover.
CO-INVESTEERDERS
• Heb je partners die bijdragen aan jouw investeringsproces?
• Waar of wanneer stappen zij mee in dat proces?
EIGEN ORGANISATIE
• Wie wil je betrekken: bestuur, personeel,
vrijwilligers,...?
• Hoever gaat hun inspraak? Informeren? Beslissen?
• In welke fase van je zelfevaluatie wil je jouw interne
stakeholders betrekken?

SOCIALE ORGANISATIE
• Vallen de organisaties waarin je investeert allemaal
binnen hetzelfde profiel, of zijn er duidelijk verschillende
profielen?
• Wil je een specifiek profiel van sociale organisaties
betrekken?
• Ongetwijfeld zijn er sociale organisaties waarin je al
lang investeert en partners die pas recentelijk aan boord
kwamen. Bevraag je een mix van beide, of focus je op één
van de twee?
EINDBEGUNSTIGDEN
• Heb jij contact met je eindbegunstigden? Verloopt dat
vlot?
• Zijn er doelgroepen die je niet bereikt?
• Wil je graag frequenter contact met je eindbegunstigden?
• Wie zou je graag bij je zelfevaluatie betrekken?
• Hoe intensief wil je hen betrekken: informeren,
consulteren, een actieve rol?

Nog meer inspiratie? Neem een kijkje bij
extra/ Stakeholdersbevraging met impact
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extra/ Stakeholdersbevraging met impact
Elke sociaal investeerder is anders. En dus zal het traject om je
stakeholders te betrekken er in elke organisatie anders uitzien.
Hier een paar aandachtspunten:

Wees
creatief.
Stakeholdersbevraging is
geen eenrichtingsverkeer.
Jij geeft uiteraard de
aanzet. Maar daarna gaan
jullie samen met open
geest op verkenning,
zodat je ook ongekende of
onverwachte impact van
je acties kan ontdekken.
Maak ook voldoende tijd
voor analyse en synthese.

Een stuurgroep helpt om het evenwicht van
ideologie en expertise te bewaken wanneer
je wil bepalen welke doelen, doelstellingen
en resultaten het belangrijkst zijn. Bevolk je
stuurgroep met mensen die…
• voeling met de samenleving hebben.
• een toekomstvisie hebben.
• bereid zijn tot engagement op
langere termijn.
• een eigen netwerk hebben dat voor jouw
investeringsdoelen interessant is.
• invloed kunnen uitoefenen op andere
stakeholders om impactverhogende
maatregelen te realiseren.
Een expertengroep focust op een specifiek
maatschappelijk thema. Hij kan helpen om…
• de maatschappelijke uitdaging
scherper te stellen.
• mogelijke oplossingen dieper uit
te werken.
• dataverzamelingsplannen op te maken.
• de resultaten van impactmetingen te
analyseren.

Betrek zeker je collega’s en het bestuur
van je organisatie bij je impactoefening.
Neem voldoende tijd om hen te overtuigen van
het belang van hun bijdrage in het proces: het
kost weliswaar wat tijd of geld, maar de investeringsstrategie wint sterk aan effectiviteit.
Creëer goodwill bij bestuur en collega’s door…
• samen met hen hun noden en de kansen
voor je organisatie te verkennen.
• samen met hen de prioriteiten vast te
leggen.
• een concreet plan van aanpak op te
maken. Bijvoorbeeld: wie krijgt tijd om
te participeren? Welke experten ga je
betrekken? Welke bijkomende ondersteuning of middelen heb je nodig?
Duid ook zeker één impactverantwoordelijke
aan die alle informatie kan centraliseren.

Zoek voldoende medestanders: hen moet je
niet overtuigen en zij kunnen als ambassadeurs optreden. Zorg dat je medestanders
hebt in elk type stakeholder:
• collega’s in de verschillende actiedomeinen van jouw organisatie;
• leden van het bestuur;
• sociale organisaties waarin je
(al dan niet) investeert;
• partners waarmee je een goede
band hebt.

Houd de vinger
aan de pols.
Zorg dat elke inspraakgroep voldoende voeling
heeft met de praktijk:
werkgroep, stuurgroep,
collega’s, enz. Stel je
permanent de vraag of je
bijkomende stakeholders
moet betrekken.
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Socrowd betrekt stakeholders bij haar impactmeting
Socrowd

CV-SO, opgericht in 2004.

www.socrowd.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke:
Ludo Dhelft (coördinator) en
Sara Stevenson (communicatie)
Missie: via social impact crowdfunding geld inzetten als middel (en niet
als doel op zich) voor projecten met een
positieve impact op onze samenleving.
Investeringsthema's: welzijnssector,
sociale tewerkstelling, mens- en
milieuvriendelijke ondernemingen,
internationale solidariteit, ecologie
(milieu), cultuur en onderwijs.
Investeringsvorm: Renteloze lening
van €7500 tot €100000 (1 tot 10 jaar),
waarvan 1/3 opgehaald wordt met
crowdfunding via coöperatieve aandelen. Socrowd verdriedubbelt dit
bedrag, vanuit haar structureel kapitaal.
Het cofinancieringsmodel versterkt
de band tussen organisaties en hun
achterban.
Profiel sociale organisaties: zowel
verenigingen als vennootschappen.
Profiel eindbegunstigden: verschillende doelgroepen van de sociale
organisaties.

Socrowd werkte de afgelopen jaren intensief rond impact. We
slaagden erin een grotere interne betrokkenheid voor impact te
genereren, en daaruit input en feedback te halen die de effectiviteit
van ons investeringsmodel versterkt. Met deze impactmeting
willen wij aan huidige en toekomstige klanten (projecteigenaren)
en investeerders (aandeelhouders) aantonen waarin Socrowd zich
onderscheidt van andere financiers.
• Medewerkers en stakeholders voelen zich (h)erkend wanneer zij hun werk en hun doelen herkennen in de verfijnde
investeringslogica.
• Dat motiveert de medewerkers, raad van bestuur en vrijwilligers uit de kredietcel om hun werk te optimaliseren. Onze
criteria voor de selectie van projecten en voor het aangaan
van partnerschappen zijn nu veel duidelijker, en intern
gedeeld en gedragen.
• We hebben inzicht in het effect van ons werk en hoe onze
hefboomkracht functioneert. Onze investeringen hebben een
direct effect op de sociale projecten die we ondersteunen, en
onrechtstreeks op de eindbegunstigden. Dat inzicht
motiveert.
• Door onze positionering (USP) helder te stellen, brachten
we samenwerkingsmogelijkheden aan het licht met andere
belangrijke stakeholders, zoals andere crowdfundingplatformen.

Sociaal investeren is…
geld inzetten als middel om je
achterban te mobiliseren en
samen mooie projecten realiseren.
Geld is geen doel op zich.

Ludo Dhelft,
coördinator
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Socrowd
betrekt stakeholders
impactmeting
uitzoomen/ Evalueren
met impact bij
doehaar
je samen
STAKEHOLDERS
donor

INVESTERINGSLOGICA
INVESTERINGSSTRATEGIE

INVESTERINGSPROCES

IMPACT
METEN

WAT VRAAG JE AAN WIE?
IMPACT
VERGROTEN

donor
donor: Crowdfunders kunnen een getuigenis achterlaten tijdens het
online aankopen van aandelen. Die getuigenis verschijnt dan op de
campagnepagina, en toont aan anderen WAAROM men die bepaalde
campagne steunt.

co-investeerders

co-investeerders

eigenorganisatie:
organisatieEr zit veel informatie en ervaring in onze werking.
eigen
De leden van de raad van bestuur en de kredietcel hebben zowel
binnen als buiten de organisatie kennis over het thema 'impact' opgedaan. (kredietcel = de groep die de projecten screent op economische
haalbaarheid en sociale impact.)

eigen
organisatieraad van bestuur en kredietcel.
eigen organisatie:

sociale
organisatiede sociale organisaties waarin Socrowd tot nu toe
sociale organisatie:

sociale
organisatieWat is de impact van onze investering op jullie
sociale organisatie:

al investeerde.

Wat is er uniek aan Socrowd? • Missie en doelstellingen van Socrowd?
• Hoe onze impact verhogen via communicatie? (bijv. welke Sustainable
Development Goals streven we na?) • Investeringslogica: wat werkt
goed? Hoe kunnen we dat nog effectiever inzetten? Waar knelt het
schoentje? (Bijv. de waarborgregeling) • Hoe bereiken wij als organisatie (beter) ons doel? • Welke prioriteiten leggen we vast?

organisatie en werking?
De projecten die we ondersteunen en hun eindbegunstigden zitten op
een schat aan impactinformatie. Onze impact is niet enkel in cijfers uit
te drukken. Onze kwaliteit wordt zichtbaar wanneer we mensen aan het
woord laten. Zij vertellen ons zaken die wij zelf nog niet wisten. Nieuwe
en mooie verhalen.

eindbegunstigden

eindbegunstigden
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extra/ Een waaier aan financieringsvormen
“Zoek geld, vind niets.
Zoek waarde, vind geld”
Bernard Fornoville (1959 – 2019),
procesmanager Sociale InnovatieFabriek

Sociale
organisatie
heeft marktactiviteit
EQUITY

Als het over sociaal investeren gaat, moet het
ook over geld gaan. Als sociaal investeerder
vertrek je vanuit de positieve, maatschappelijke
impact die je wil genereren, en kies je in functie
daarvan de meest geschikte investeringsvorm(en).

LENING

Giften, crowdfunding, leningen en financiering
met eigen vermogen (equity) zijn de meest
gekende financieringsvormen. De laatste jaren
is de waaier sterk uitgebreid, en dus ook de
combinatiemogelijkheden. Wat volgt is een
onvolledig, inspirerend overzicht.1

GIFT

CROWDFUNDING

Sociale
organisatie
heeft geen
marktactiviteit

1. Deze definities zijn gebaseerd op de woordenlijst van
www.solifin.be. Hier en daar hebben we de beschrijving
wat verduidelijkt. Solifin baseerde zich op haar beurt op
Investopedia.

Sociale investeerder
verwacht louter
sociale return

Sociale investeerder
verwacht sociale én
financiële return
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CROWDFUNDING

Een grote groep donoren levert vele kleine
bedragen. Dat kan gaan over giften, schulden
of kapitaal (equity).
Reward-based crowdfunding: De donor investeert rechtstreeks in een sociale organisatie,
een sociaal project of een product. In ruil krijgt
hij een niet-financiële beloning in de vorm van
een product of een dienst.
Debt-based crowdfunding: De sociaal
investeerder haalt geld op via een crowdfundingsplatform en leent dat uit aan de sociale
organisatie, zonder via een bank te passeren.
Net zoals bij een traditionele lening, krijgt de
investeerder het kapitaal met intrest terug
volgens een vooraf bepaald afbetalingsplan

GIFT

Een sociaal investeerder geeft middelen aan
een sociale organisatie of project. Doorgaans
in de vorm van geld, maar het kan ook over
diensten of goederen gaan. (Zie: uitzoomen/
Doelstellingen voor niet-financiële steun)
Beurs/award: Een sociaal investeerder geeft
een prijs aan een sociale organisatie om een
sociaal project te ondersteunen. Doorgaans
is het een financiële gift of schenking die niet
moet terugbetaald worden.
Subsidie: De sociale organisatie ontvangt
een uitkering in de vorm van geld of belastingvermindering. De overheid wil daarmee
het algemeen belang dienen, of haar beleid
ondersteunen.

Equity-based crowdfunding: De donor koopt
een niet-beursgenoteerd aandeel in de sociale
organisatie.

Sociaal investeren kan in twee richtingen tot stand komen: een sociale organisatie benadert een sociaal investeerder, of omgekeerd. Soms doorlopen sociale
organisaties een lang proces om de meest geschikte financieringsvorm(en) te
vinden. Dat kan resulteren in ondersteuning met één financieringsvorm, maar
evengoed in een hybride financiering waarbij de sociale organisatie middelen
ontvangt van één of meerdere sociaal investeerders.
Sociaal investeerders zoeken soms ook zelf naar een ‘mix’ van financieringsvormen die optimaal afgestemd is op de sociale organisatie(s) waarin ze
investeren. Daartoe zetten ze in toenemende mate samenwerkingsverbanden
op met andere sociaal investeerders. Zie: canvas/ Samenwerken met impact

SCHULD

De sociaal investeerder leent geld aan een
sociale organisatie. Deze kan daarmee grote
aankopen doen die anders niet mogelijk
waren. De transactie staat beschreven in een
schuldovereenkomst die onder meer bepaalt
wanneer het geld wordt terugbetaald, al dan
niet met intrest.
Microkrediet: Een sociale organisatie of
persoon krijgt een zeer kleine lening om een
dienst of product te lanceren.
Converteerbare schuld: De ontvangende partij krijgt het recht om de lening om te zetten
naar aandelen in de eigen organisatie. Bij het
afsluiten van de lening, leggen beide partijen
vast wat de conversieratio zal zijn en binnen
welke termijn de lening kan omgezet worden.
Uitgestelde schuld/achtergestelde lening: De
ontvangende partij krijgt het recht om andere
schuldeisers voorrang te geven indien ze
moeite zou hebben om iedereen op tijd terug
te betalen. De sociaal investeerder wordt dan
pas terugbetaald nadat de andere schulden
vereffend zijn.
Trapslening: De sociaal investeerder verstrekt
de lening niet als één totaalbedrag, maar in
verschillende schijven. Zo’n spreiding in de
tijd laat toe fondsen ter beschikking te stellen
naarmate de sociale organisatie ook effectief
vooraf bepaalde doelstellingen behaalt.

EQUITY (EIGEN VERMOGEN)

De sociaal investeerder steekt geld in een
sociale onderneming en wordt daarmee voor
een bepaald percentage mede-eigenaar van
die sociale onderneming. Als het over een
beurstransactie gaat, spreken we van public
equity. Bij private equity wordt privékapitaal
in een sociale organisatie geïnvesteerd. Beide
partijen spreken daarbij onderling af hoeveel
of hoe weinig dividend dat moet opleveren.
Quasi-equity: De schuld wordt niet gedekt
door een onderpand. De fondsen van de
sociaal investeerder maken daardoor deel
uit van het eigen vermogen van de sociale
organisatie.
Social Impact Bond (SIB): De sociaal
investeerder financiert de oplossing van
een maatschappelijk probleem. De sociaal
investeerder stelt fondsen ter beschikking van
sociale organisaties om een maatschappelijk
probleem aan te pakken. Eens die oplossing
resultaten oplevert, betaalt de overheid het
geld met aan de impact gekoppeld rendement
voor de investeerder terug.
Het financiële risico ligt dus bij de sociaal
investeerder. Daardoor is de drempel voor
de overheid lager om kansen te geven aan
experimentele organisaties of projecten.
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uitzoomen/ De roots van jouw sociaal engagement
Waarom dit schema?
Breng de roots van jouw sociaal engagement in kaart: “Wat deed ons jaren geleden
overgaan tot actie?”
En definieer wat jou als sociaal investeerder
uniek maakt. “Hoe positioneren we ons ten
opzichte van andere sociaal investeerders?
Welke rol willen we opnemen. Regie?
Middelen aantrekken? Samenwerkingen
faciliteren? Een andere rol?”
Een duidelijke en gedragen visie hierover zal
je helpen om jouw prioriteiten te bepalen op
het vlak van investeringsstrategie, aanpak,
of doelgroep. En dus: om jouw specifieke
rol als sociaal investeerder maximaal uit te
spelen.

Jaar van ontstaan

Welke maatschappelijke uitdaging of bekommernis deed de stichter tot actie overgaan?

Achtergrond van de stichter?

Missie

Visie

Waarden
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Het oorsprongverhaal van Cera
Cera

CV, opgericht in 1892. Telt nu
ongeveer 400 000 coöperanten.

www.cera.coop

Impactverantwoordelijke: Lieven
Vandeputte (hoofd maatschappelijke
dienstverlening en directeur-adjunct)
en Stéphanie De Smet (programmacoördinator ‘zorg in de samenleving’)
Missie: Samen investeren in welvaart
en welzijn.
Investeringsthema’s: armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst
en cultuur, zorg, duurzame samenleving, coöperaties.
Investeringsvorm: Giften, awards,
kennis, netwerk via (regionale)
projectwerking, projectontwikkeling, dienstverlening, informatie en
sensibilisering.
Profiel sociale organisaties: vzw’s,
coöperaties, onderwijsinstellingen.
Profiel eindbegunstigden: doelgroepen van de sociale organisaties of
thema’s, coöperanten.

Cera werkte de afgelopen jaren intensief rond impact. We slaagden
erin een grotere interne betrokkenheid voor impact te installeren,
en daaruit input en feedback te halen die de effectiviteit van ons
investeringsmodel versterkt.
Cera benadert de sociale organisaties waarin we investeren
steevast als partners. Door met hen ondersteuningstrajecten over
impactgericht werken en evalueren op te zetten, kwamen we veel
te weten over de impact van onze investeringen op de eindbegunstigden en de maatschappij.

Sociaal investeren is…
doelmaximalisatie.

Samenwerking is voor Cera echt essentieel: samenwerking tussen
de verschillende investeringsdomeinen, samenwerking met
vrijwilligers, samenwerking over sectoren heen, samenwerking
met ledenorganisaties, enz. Zo bouwt Cera aan ‘doelmaximalisatie’
of maatschappelijke winstmaximalisatie.
Het draagvlak voor de impactgerichte aanpak creëren we dus
ook via samenwerking. We creëren een permanente en actieve
leeromgeving bij ons management, onze inspraakstructuren, en bij
de organisaties die we ondersteunen.
Cera investeert in een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement. Wij zwaaien dus niet zomaar met geld, maar gaan zelf op
zoek naar wat écht nodig is, naar die initiatieven die onze investering écht waard zijn. We installeren voor elk project een stuurgroep
die het projectplan en het communicatieplan mee opvolgt, en
verbanden legt met andere projecten waarin we investeren. Per
investeringsdomein hebben we een coördinator die de projecten
heel actief opvolgt.

Stéphanie De Smet, programmacoördinator 'zorg in de samenleving'
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Het oorsprongverhaal van Cera
Jaar van ontstaan

Welke maatschappelijke uitdaging of bekommernis deed de stichter tot actie overgaan?

1892

Achtergrond van de stichter?

Onze investeringen in land- en tuinbouw, in armoedebestrijding en in sociale inclusie,
gaan rechtstreeks terug op het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen uit de
19de eeuw. Die geschiedenis vormt onze roots en dat voel je in alles wat we doen. Maar
daar geven we vandaag een actueel en fris gezicht aan.

F.W. Raiffeisen was een Duits burgemeester uit de 19de eeuw. De hongerwinter van 1846-1847 bracht bittere armoede. Liefdadigheid schoot tekort
en Raiffeisen bond de strijd aan tegen armoede. Hij koos resoluut voor een
andere aanpak: zelfhulp. Hij bracht arme boeren samen om zichzelf en elkaar
te helpen: onderlinge solidariteit op basis van een coöperatieve structuur.
Raiffeisen was de stichter van de Raiffeisen-beweging. Vanuit zijn inspiratie
ontstond Cera.
Filmpje over het leven van Raiffeisen

Missie
Samen investeren in welvaart en welzijn.

Visie
Investeren voor het welzijn van de generaties van morgen.

Waarden
“Doe samen waar je in je eentje te klein voor bent.” Geïnspireerd op de coöperatieve
waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen
al meer dan 125 jaar de basis van ons ondernemerschap.
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Doelstellingen MET IMPACT
Wat wil je met je investering bereiken?
canvas/ Investeringslogica
voorbeeld/ Een investeringslogica van Kom op tegen Kanker

inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor
sociale organisaties
uitzoomen/ / Doelstellingen voor niet-financiële steun
extra/ Niveaus van organisatieontwikkeling

Met jouw investeringslogica werk je in detail uit hoe
je als sociaal investeerder kijkt naar de logische
samenhang tussen de maatschappelijke uitdagingen, sociale organisaties, investeringsdomeinen en
eindbegunstigden waarop je inzet met de beschikbare middelen en eventueel ook met eigen acties.
Je formuleert ook concrete doelstellingen over de te
realiseren acties en maatschappelijke verandering.
Dit logisch geheel vormt de basis om impactgericht
te investeren, te meten, te leren, te communiceren
en samen te werken.

voorbeeld/ ToolBox verstrekt niet-financiële steun

inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor
eindbegunstigden
extra/ Voorbeelden van doelstellingen
en metadoelstellingen
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Te weinig schrijfruimte? A3 schema

canvas/ Investeringslogica

Personeel/werking

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

Oorzaken

Totaal te besteden
investeringsmiddelen

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

Bekijk hier een voorbeeld

EFFECTEN
LANG

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Beleidsbeïnvloeding

MIDDELEN

Programma’s voor
eindbegunstigden
Waarom inzetten op
deze domeinen?
Aantal middelen ingezet op
een specifiek domein

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Welke uitdagingen? Waarom?

INVESTERINGSDOMEINEN

zie
1/
zie uitzoomen
inzoomen 1/

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

DOELSTELLINGEN

zie uitzoomen
inzoomen 2/
zie
2/

Waarom neem je dit ter harte?
Strategische co-investeerders
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Een investeringslogica bevat ook concrete
doelstellingen van je investeringen op drie
niveaus:
• het overzicht van eigen doelstellingen
als sociaal investeerder.
• de doelstellingen die je bij sociale
organisaties wil realiseren.
(Zie ook: inzoomen 1/)
• de positieve verandering die je voor
eindbegunstigden beoogt.
(Zie ook: inzoomen 2/)

En uiteraard zijn je doelstellingen hét referentiepunt om je resultaten te gaan meten,
evalueren en rapporteren. Met die conclusies
verfijn je het investeringsbeleid om nog beter
je doelstellingen te realiseren.

Klaar? Start!
• De informatie dit je voor dit canvas nodig hebt, bestaat al
grotendeels in charters, visienota’s of jaarverslagen.
• Benut de inzichten en ervaring van je raad van bestuur,
je eindbegunstigden, en de sociale organisaties waarin je
investeert. (Zie: uitzoomen/ Evalueren met impact doe je
samen
• Je mag dit canvas gerust gefaseerd aanpakken. Bijvoorbeeld door eerst te focussen op de sociale organisaties,
en de effecten bij eindbegunstigden op een later moment
uit te werken.
Stap 1/ Beschrijf de maatschappelijke uitdaging
• Op welke uitdaging(en) zet je in?
• Wie wordt getroffen door de uitdaging? Wie is gebaat bij
jouw engagement?
• Wat zijn de oorzaken van het probleem?
• Waarom neem uitgerekend jij als sociaal investeerder
deze uitdaging aan?
1

canvas/ Investeringslogica
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

INVESTERINGSDOMEINEN
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Met jouw investeringslogica werk je in detail
uit hoe je als sociaal investeerder kijkt naar:
• de maatschappelijke uitdagingen die je
aanpakt,
• de middelen die je daarvoor vrijmaakt,
• de investeringsdomeinen waarop je
inzet,
• de acties die je zelf uitvoert,
• de profielen van sociale organisaties die
je financiert om jouw missie te realiseren,
• en vooral naar de logische samenhang
tussen deze elementen.

Eens je doelstellingen scherp staan, kan je
helder communiceren over het hoe en waarom van bepaalde investeringsbeslissingen.
Dat is intern belangrijk, maar zeker ook om
extern in dialoog te gaan: co-investeerders,
sociale organisaties, eindbegunstigden en
andere maatschappelijke stakeholders, enz.

Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Het canvas/ Investeringsstrategie geeft
je zicht op de doelen, eindbegunstigden,
domeinen en sociale organisaties waarin je
investeert. En je krijgt daarbij ook een beeld
van de middelen die je inzet.

Stap voor stap

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Waarom dit schema?
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Stap 2/ Waarom kies je welk
investeringsdomein?
Je opteert voor een bepaald investeringsdomein. Of misschien hanteer je wel een mix
van investeringsdomeinen. Motiveer waarom
jouw selectie de meeste effectiviteit belooft.

2

Stap 3/ Welke middelen investeer je?
• Welk type middelen zet je in?
Kies je voor een mix?
• Hoeveel per domein?
Wees zo precies mogelijk.
• Hoe verhoudt de inzet zich tot je
andere sociale investeringen?
• Ga je andere sociaal investeerders bij dit
project betrekken? Met welk doel? (Zie:
canvas/ Samenwerken met impact)

TIP
Je kan ook een andere
volgorde hanteren:
1. Beschrijf je eigen
acties (kolom output).
2. Formuleer je
beoogde effecten op
lange, middellange en
korte termijn.
3. Plak meetbare
output-targets op je
acties (kolom output).

3

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

INVESTERINGSDOMEINEN
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Programma’s voor
eindbegunstigden

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

TIP
Wil je de interne capaciteiten en
vaardigheden van sociale organisaties
versterken? Overweeg dan zeker ook
niet-financiële steun. In uitzoomen/
Doelstellingen voor niet-financiële
steun geven we een overzicht van
niet-financiële ondersteuningsnoden
bij sociale organisaties. Je vindt
er inspiratie om te bepalen welke
niet-financiële ondersteuning jij wil of
kan bieden.

4
canvas/ Investeringslogica
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

INVESTERINGSDOMEINEN
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Kennisontwikkeling

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

Welke verandering in de samenleving wil je met die acties
bereiken? Beschrijf eerst het algemeen meetbaar effect
op langere termijn, en concretiseer daarna in mijlpalen op
middellange en korte termijn.
Bijvoorbeeld:
Scholen willen elk kind gelijke kansen op de schoolbank
garanderen. Daarom zetten ze programma’s op ter ondersteuning van leerlingen en ouders die in structurele armoede leven:
aanspreekpunt en bemiddeling bij de betaling van schoolfacturen, acties tegen stigmatisering en pesten, enz. Jij levert
daarvoor als sociaal investeerder (een deel van) de fondsen.
Op het einde van het schooljaar quoteren de bevoegde diensten en leerkrachten de resultaten van die programma’s.
Voor het totaal van alle scholen waarin je investeert,
wil je deze doelstellingen behalen:
• X% effectiviteit in het herkennen en opsporen van
kansarmoede.
• In Y% van de aanvragen tot betalingsbemiddeling werd
een haalbare oplossing voor de ouders gevonden.
• Leerkrachten stellen vast dat het aantal pestgevallen van
kansarme leerlingen met Z% gedaald is.

Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Beleidsbeïnvloeding

canvas/ Investeringslogica

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

Formuleer bij elke activiteit meetbare output targets.
Bijvoorbeeld: twee studiedagen per jaar.

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

INVESTERINGSDOMEINEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

canvas/ Investeringslogica

Stap 4/ Je eigen doelstellingen
Welke activiteiten ga je zelf opzetten om je doelstellingen te
realiseren?
Voorbeelden van output:
• Organisatie van events, mediacampagnes, projecten.
• Uitgave van publicaties, rapporten, enz.
• Beïnvloeding van beleid of media via het eigen netwerk.
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Maak daarbij een onderscheid tussen:
• metadoelstellingen die meetbaar zijn bij de
sociale organisaties waarin je investeert.
Bijvoorbeeld: het project opzetten in minstens
één school per provincie.
• metadoelstellingen die de impact op
eindbegunstigden reflecteren.
Bijvoorbeeld:
Scholen willen elk kind gelijke kansen op de schoolbank
garanderen. Daarom zetten ze programma’s op ter
ondersteuning van leerlingen en ouders die in structurele
armoede leven: aanspreekpunt en bemiddeling bij de
betaling van schoolfacturen, acties tegen stigmatisering
en pesten, enz. Jij levert daarvoor als sociaal investeerder (een deel van) de fondsen.
— Op het einde van het schooljaar vraagt de school
aan moeders die in structurele armoede leven
om een score te geven aan de resultaten van deze
programma’s.
— Doelstelling: het totaal van deze scores ligt
minstens X% hoger dan de nulmeting.

canvas/ Investeringslogica
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

INVESTERINGSDOMEINEN
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Beschrijf:
• de acties die volgens jou moeten opgezet worden
om het maatschappelijk probleem aan te pakken
(kolom ‘output’);
• de effecten die op lange, middellange en korte
termijn meetbaar moeten zijn in de samenleving;
• de meetbare output targets die per actie nodig zijn
om die effecten te bereiken (kolom ‘output’).

Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Dit zijn doelstellingen die je wil
realiseren via de sociale organisaties
waarin je investeert. Je metadoelstellingen beschrijven de outputs, targets
en effecten voor het geheel van jouw
investeringen in externe partijen. Of
eenvoudig gesteld: de optelsom van de
resultaten voor éénzelfde doelstelling
bij al jouw sociale organisaties.
Bijvoorbeeld:
– Doelstelling voor de sociale organisatie: geef in elke gemeente een
vormingsreeks over thema Y waarbij
je minstens de helft van de inwoners
bereikt.
– Metadoelstelling voor de sociaal
investeerder: X% van de sociale organisaties die ik financier om vormingsreeksen over thema Y te geven, bereikt
minstens de helft van de inwoners van
de gemeente.

5

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Wat zijn metadoelstellingen?

Stap 5/ Metadoelstellingen
Doorgaans combineer je eigen acties met de financiering van
acties die andere organisaties uitvoeren. Voor dat deel van je
investeringen formuleer je metadoelstellingen.

Bereid deze stap voor aan de hand van de
schema’s:
— inzoomen 1/ Je investeringsdoelen
voor sociale organisaties
— inzoomen 2/ Je investeringsdoelen
voor eindbegunstigden
Zo hoef je hier nog enkel de samenvatting
in te vullen.

Meer inspiratie over output- en effectdoelstellingen? Zie:
extra/ Voorbeelden van doelstellingen en metadoelstellingen
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Een investeringslogica van Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker
Een vzw en een stichting van
openbaar nut.

www.komoptegenkanker.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke:
Nele Verbruggen (adviseur strategie)
Missie: een wereld zonder kanker.
Tot het zover is, kanker vermijden,
bestrijden en verzachten.
Investeringsthema’s: zorg, preventie,
onderzoek, beleidsbeïnvloeding.
Investeringsvorm: praktische hulp,
informatie, campagnes, financiële
steun, een luisterend oor.
Profiel sociale organisaties:
onderzoeksinstellingen, zorg- en
welzijnsorganisaties.
Profiel eindbegunstigden:
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten,
zorgverleners, vrijwilligers, onderzoekers.

Kom op tegen Kanker wil evolueren naar een situatie waarbij ze
haar samenwerking met zorgorganisaties meer in termen van
gewenste impact kan definiëren. Daardoor creëren we ruimte om
te experimenteren met interventies en werkvormen. Organisaties
krijgen meer vrijheid om te bepalen ‘hoe’ ze iets doen. Kom op
tegen Kanker gaat vooral samen met hen onderzoeken of de
gewenste effecten voor de (ex-)patiënten ook effectief gehaald
worden.
Deze oefening hebben we eerst intern gemaakt, met onze medewerkers die rond psychosociaal welzijn werken. Op een open en
constructieve manier onderzochten we de effecten van onze eigen
interventies. Onze collega’s reageerden enthousiast. Ze gaven aan
dat deze oefening hen op een andere manier doet kijken naar hun
eigen werk en inzet. En dat werkte enorm motiverend.

Sociaal investeren is…
blijvend kritisch onderzoeken
wat er écht concreet verandert
voor kankerpatiënten door onze
investeringen/grants in zorg.

We leerden dat onze ‘sphere of control’ niet altijd samenvalt met
onze ‘sphere of interest’. Onze algemene doelstelling is: een
positief verschil maken voor de patiënt en zijn naasten. Maar in
werkelijkheid blijken we vaak enkel controle te hebben over onze
impact bij de instanties waarin we rechtstreeks investeren, de
zorgactoren en zorgvrijwilligers. Net daarom is het essentieel dat
we grondig onderzoeken welke effecten wij concreet genereren
voor zorgactoren en zorgvrijwilligers, en hoe die effecten zich
verder vertalen naar effecten voor de patiënt en zijn omgeving. Een
goed begrip van deze ‘kettingreactie’ versterkt de kwaliteit van
onze werking.
Deze oefening bracht collega’s samen die in verschillende diensten
werken rond psychosociaal welzijn. Dat had een sterk verbindend
effect. Elke medewerker heeft een specifieke functie, maar we
streven allemaal naar dezelfde effecten. Door precies dát te
expliciteren, groeide de interne samenwerking en de synergie.

Nele Verbruggen,
adviseur strategie
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Daarom leveren we veel
inspanningen om organisaties
ook inhoudelijk te ondersteunen:
coaching op maat en een collectief
traject waarin we organisaties
samenbrengen om uit elkaars
ervaringen te leren.

Context
De werking van zorgorganisaties voor personen met kanker (en
ex-patiënten) bestendigen.
Toelichting bij…
> het vak ‘Middelen › Personeel/Werking’

canvas/ Investeringslogica
INVESTERINGSDOMEINEN
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Wanneer we organisaties
ondersteunen, is onze impact op
de kankerpatiënt enkel indirect
meetbaar, én onderhevig aan veel
omstandigheden waar wij niet
rechtstreeks vat op hebben.

Over dit schema

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Kom op tegen Kanker is zeer
actief, hetzij rechtstreeks met
eigen acties, hetzij indirect via
ondersteuning van externe partijen,
bijvoorbeeld zorgorganisaties.

Uitbouw van een financieringslijn die toelaat om niet enkel
naar de kwaliteit van de zorg te kijken, maar om ook de organisatorische ontwikkeling van nabij op te volgen. We werken
daarvoor met externe coaches en consultants, en bieden ook
elk jaar een collectief traject aan. Deze ondersteuning omvat
bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, het versterken van de raad van
bestuur, het ontwikkelen van een ondernemende mindset, enz.
We hebben een aantal indicatoren ontwikkeld die ons toelaten
de veerkracht en duurzaamheid van de externe organisaties te
monitoren.
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Een investeringslogica
canvas/
Investeringslogicavan Kom op tegen Kanker

Organisaties die kankerpatiënten en hun naasten ondersteunen zijn vaak klein, gegroeid
vanuit persoonlijke ervaringen,
met een grote emotionele
betrokkenheid, en afhankelijk
van vrijwillige inzet. Dat is
een sterkte, maar het maakt
hen ook kwetsbaar (financiële
duurzaamheid, organisatorische
veerkracht).

Oorzaken
Oorzaken
Kanker wordt meer en meer
een huiskamerverhaal: de tijd
die mensen in het ziekenhuis
doorbrengen is erg beperkt.
Daardoor groeit de nood aan
een breder aanbod rond het
psychosociaal welzijn van
patiënten en hun naasten. In
Vlaanderen en Brussel ontstaan
heel wat organisaties die hierop
inspelen.

Waarom
jedit
ditter
terharte?
harte?
Waarom neem
neem je
Deze initiatieven zijn enorm
waardevol voor de eindbegunstigden. Kom op tegen Kanker
vindt het daarom erg belangrijk
dat deze zorgorganisaties een
duurzame en stabiele werking
kunnen uitbouwen. Daarvoor
is meer nodig dan louter
projectfinanciering.

Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Programma’s voor
eindbegunstigden

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

Personeel/werking
Personeel/werking:

— Leertraject rond
vrijwilligerswerking
aanbieden.

Financiering i.f.v. kwaliteitsvolle
zorg en organisatorische ont
wikkeling = externe coaches +
consultants + collectief traject
(vrijwilligersbeleid, versterken
raad van bestuur, ondernemende mindset).

Totaal
besteden
Totaal te
te besteden
investeringsmiddelen
investeringsmiddelen:
Bovenop de werkingsmiddelen
reserveren we per organisatie
een budget voor organisatorische ontwikkeling.

Waarom inzetten
Waarom
inzettenopopdeze
domeinen?
deze
domeinen?

We moeten ervoor zorgen
dat organisaties die
kankerpatiënten en hun
naasten ondersteunen, hun
werking duurzaam kunnen
verderzetten. Volgens onze
analyse betekent dit dat
Kom op tegen Kanker naast
kwalitatieve zorg ook moet
inzetten op organisatorische
en zakelijke veerkracht.

Aantal middelen ingezet op
een specifiek domein

Strategische co-investeerders

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Welke
Waarom?
Welkeuitdagingen?
uitdagingen? Waarom?

INVESTERINGSDOMEINEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
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DOELSTELLINGEN

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

Diensten en producten
— Uitgebreide dienstverlening.
— Dienstverlening
(nog) meer op maat van
de eindbegunstigden
afstemmen.
Capaciteit en vaardigheid
Grotere organisatorische
veerkracht: financiële
stabiliteit én degelijk hrbeleid voor vrijwilligers.

Interne capaciteiten en
vaardigheden
De verhouding tussen het
budget dat organisaties
van ons krijgen en de
middelen die ze op andere
manieren aantrekken.

Interne capaciteiten en
vaardigheden
— Organisaties zijn
minder afhankelijk van
de steun door Kom op
tegen Kanker.
— Steun en erkenning
voor vrijwillige, aanvullende zorg.

— Projectopvolging aanpassen om organisaties
meer vrijheid te geven
om een veerkrachtige
werking uit te bouwen.

Dienst & product: dienstverlening kan bestendigd
en verbreed worden.
Capaciteit en vaardigheid
— Coaching die de werking van de organisatie
professionaliseert. (target
= aantal coachingssessies
en hun inhoud).
— Collectief leertraject,
bvb. rond vrijwilligerswerking.

zie uitzoomen 1/

Diensten en producten
Meer uitgebreide
dienstverlening, aangepast aan de noden van
de eindbegunstigden.

Diensten en producten
Grotere levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten.
Bijvoorbeeld:
— mentale en relationele stabiliteit;
— mentale kracht;
— financiële draagkracht;
— studie en werk zo permanent mogelijk voort kunnen zetten;
— afwezigheid van fysieke ongemakken.

zie uitzoomen 2/
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inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor sociale organisaties
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding
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Waarom dit schema?

Stap voor stap

Dit schema zoomt in op één stakeholder
in het canvas/ Investeringslogica: de
maatschappelijke uitdagingen die je wil
aanpakken via de sociale organisaties
en projecten waarin je investeert.

Stap 1/ Output: wat gaan jullie doen?
• Op welke investeringsdomeinen willen jullie inzetten om
het maatschappelijk probleem aan te pakken?
• In welke concrete activiteiten, diensten of processen
investeren jullie bij sociale organisaties om in de samenleving het verschil te maken? Werk per investeringsdomein, en definieer gerust meerdere acties per domein.

Ga in dialoog met je sociale partners.
Ze hebben een onmisbare voeling met
de praktijk. Werk jullie gezamenlijke
investeringsdoelen in detail en meetbaar uit. Zo kan de sociale organisatie
haar acties doeltreffend opzetten,
haar doelstellingen realiseren en haar
impact meten. En jij als investeerder via
hen…

Dit schema focust op de doelstellingen die meetbaar zijn bij de sociale
organisaties waarin je investeert. Zie
inzoomen 2/ Je investeringsdoelen
voor eindbegunstigden voor de andere
dimensie.

1
inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor sociale organisaties
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding
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Stap 2/ Effecten: welke verandering willen jullie bereiken?
• Beschrijf eerst het meetbaar effect op langere termijn, en
faseer daarna op middellange en korte termijn.
• Kies voor elk van de drie termijnen effecten en doelstellingen die kwantificeerbaar en verifieerbaar zijn. Alleen
zo zijn ze inzetbaar bij je impactmeting.

inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor sociale organisaties
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding

Stap 3/ Targets = intensiteit
Hoe intensief of frequent moet de actie ingezet worden
om de effecten te realiseren die jullie ambiëren? Dat heeft
dus vaak de vorm van: X keer per jaar of Y gemeenten per
provincie.

3
inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor sociale organisaties
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Meer inspiratie over output- en effectdoelstellingen? Zie:
extra/ Voorbeelden van doelstellingen
en metadoelstellingen

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding
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uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
SCREENING

Sociale impact

ONDERSTEUNINGSPLAN

Bekijk hier een voorbeeld

UITVOERING

Doelstellingen

Financiële stabiliteit

Organisatorische veerkracht

Acties

METEN

Algemene noden

zie:
uitzoomen/ Hoe meet
je de
de impact
impact van
van nietnietje
fi
nanciële steun
financiële
steun op
op
sociale
sociale organisaties?
organisaties?
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Waarom dit schema?

Stap voor stap

Sociale organisaties zijn vaak ook
gebaat met niet-financiële steun om
jullie gezamenlijke, maatschappelijke
uitdaging aan te pakken. Deze steunmaatregelen bieden de sociale organisatie: een grotere sociale impact, een
grotere veerkracht op organisatorisch
vlak en een grotere financiële stabiliteit.

Doorloop alle stappen van dit schema in dialoog met de sociale
organisatie waarin je investeert. Alleen zo garandeer je dat de
niet-financiële steun doeltreffend aan hun noden beantwoordt.

Sociaal investeerders kunnen materiële
steun bieden (bijv. huisvesting), maar
evengoed toegang tot expertise en
netwerken. Niet-financiële steun kan
op zichzelf staan, of gecombineerd
worden met financiële middelen.
Dit schema resulteert in een strak plan
voor niet-financiële steun, met duidelijk
omschreven doelstellingen.

Stap 1/ Screening
Onderzoek samen met de sociale organisatie waar hun
grootste niet-financiële ondersteuningsnoden liggen.
In extra/ Niveaus van organisatieontwikkeling bij sociale
organisaties lijsten we een aantal organisatorische vaardigheden op, gegroepeerd in drie kerncompetenties:
• sociale impact;
• financiële stabiliteit;
• veerkracht op organisatorisch vlak.
De organisatorische vaardigheden worden uitgezet op een
schaal van vier niveaus die de slagkracht en het incasseringsvermogen van de sociale organisatie aangeven. De sociaal
investeerder heeft namelijk vaak te weinig middelen om alle
noden van de sociale organisatie tegelijkertijd te lenigen. Deze
matrix maakt de prioriteiten zichtbaar: hoe hoger een sociale
organisatie scoort voor een specifieke competentie, des te
kleiner de (niet-financiële) ondersteuningsnood op dat vlak.

1
uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
SCREENING

ONDERSTEUNINGSPLAN

UITVOERING

METEN

Neem de belangrijkste ondersteuningsnoden op in het schema.
Denk daarnaast ook na over meer algemene noden zoals
IT-infrastructuur, communicatie, enz.
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2
uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
SCREENING

ONDERSTEUNINGSPLAN

UITVOERING

METEN

Stap 2/ Stel het ondersteuningsplan op
Bepaal samen de prioritaire noden voor niet-financiële
steun en schrijf op basis daarvan de doelstellingen en
ondersteuningsacties uit. Bijvoorbeeld:
• De sociaal investeerder krijgt een zitje in het bestuur van
de sociale organisatie.
• De sociaal investeerder faciliteert coaching, mentoring,
trainings, workshops.
• De sociaal investeerder introduceert de sociale organisatie in bepaalde netwerken. Welke?
• Zet de sociaal investeerder eigen personeel en vrijwilligers in? Of gaat het om specialisaties die je zelf ook niet
in huis hebt? Denk aan: fundraising, financieel management, leadership coaching, impactmeting, enz. Schakelen
jullie dan andere sociaal investeerders in? Of misschien
commerciële spelers? En is zo’n externe ondersteuning
dan kosteloos, tegen gunstprijs, of tegen marktprijs?
Zorg ervoor dat het plan uitvoerbaar is:
• Denk ook aan de randvoorwaarden die vervuld moeten
zijn om de steun te kunnen aannemen. Beschikt het
personeel van de sociale organisatie bijvoorbeeld over
voldoende tijd en de juiste capaciteiten om met de
niet-financiële steun aan de slag te gaan?
• Formuleer je doelstellingen meetbaar. Bijvoorbeeld door
de kenmerken van een hoger niveau van organisatieontwikkeling te vertalen in concrete doelstellingen voor
jouw sociale organisatie. Binnen een gestelde periode
kan je dan aftoetsen of je de ambitie hebt waargemaakt.
Alleen zo kan je de impact van de niet-financiële steun
monitoren.

Beschrijf in een aantal kernwoorden hoe de looptijd van je
niet-financiële ondersteuning eruit ziet. Dit kan een samenvatting zijn van jouw investeringsproces.

3
uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
SCREENING

ONDERSTEUNINGSPLAN

UITVOERING

METEN

Stap 4/ Meet de impact van je niet-financiële steun
Dit doen we uit de doeken in het hoofdstuk uitzoomen/ Hoe
meet je de impact van niet-financiële steun op sociale
organisaties?
4
uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
SCREENING

ONDERSTEUNINGSPLAN

UITVOERING

METEN

Verwerk deze doelstellingen en ondersteuningsacties in de
output en effecten van je canvas/ Investeringslogica.

Stap 3/ Voer het plan uit
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extra/ Niveaus van organisatieontwikkeling bij sociale organisaties
Niveau
1. Aanzet

2. Gemiddeld

3. Volwaardig

4. Perfect

Verandertheorie en
impactstrategie

• Je hebt een heldere missie.
• Je kan coherent en overtuigend
beschrijven wat je doet, en waarom
dat jouw missie dient.
• Je kan met anekdotes aangeven
welke effecten je realiseert.

• Je hebt een verandertheorie
opgesteld.
• Je hebt een overzicht van je missie,
de maatschappelijke uitdaging,
jouw doelgroep, de strategie,
interventies, en effecten op korte,
middellange en lange termijn.
• Je hebt een vlot werkend intern
beheersysteem voor de oplossingen die je in het kader van jouw
probleemanalyse uitrolt.

• Je hebt een uitgekiende strategie
met een duidelijk zicht op hoe je
positieve sociale effecten realiseert.
• Je kan causale verbanden aantonen
door een controlegroep of vergelijkende groep.
• Je hebt minstens één onafhankelijke
studie die dit ondersteunt.

• Je beschikt over handleidingen,
systemen en procedures die je in
staat stellen eerder gerealiseerde
positieve impact opnieuw te genereren bij nieuwe regio’s, domeinen,
thema’s, doelgroepen, projecten,
enz.

Impact meten

• Je hebt een relatief beperkt
meetsysteem om jouw activiteiten
op te volgen.
• Je meet geen sociale effecten
of impact.
• Je maakt keuzes op basis van persoonlijke analyses en overtuigingen,
niet op basis van data.

• Je verzamelt data die positieve
verandering aantonen, maar je kan
niet bevestigen dat dit dankzij jouw
interventie is.
• Je hebt een voorlopige, lange lijst
van Key Performance Indactors
(KPI’s).
• Je zet eerste stappen om je
activiteiten te vergelijken met die
van andere organisaties.
• Je gebruikt soms data om keuzes
te maken.

• Je verzamelt nauwgezet data en
vergelijkt deze met andere relevante
controlegroepen.
• Je hebt een korte en relevante lijst
van KPI’s.
• Je volgt beslissingsprocessen
die gebaseerd zijn op verzamelde
impactdata.

• Je goed ontwikkeld impactevaluatiesysteem toont aan dat
jouw strategie werkt en consistent
de basis is van duurzame positieve
effecten voor de doelgroep.
• Je hebt een klein aantal heldere,
meetbare en zinvolle KPI’s.
• Je beheert en verfijnt jouw activiteiten aan de hand van real time en
retrospectieve data.
• Je optimaliseert je activiteiten via
feedback loops.

Sociale impact

Lees de tabel verder op de volgende pagina -->
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Niveau
1. Aanzet

2. Gemiddeld

3. Volwaardig

4. Perfect

Fundraising

• Je beschikt over weinig interne
of externe vaardigheden voor
fundraising.
• Je bent in grote mate afhankelijk
van een klein aantal donoren.

• Je beschikt in zekere mate over
interne vaardigheden voor fundraising.
• Je trekt sporadisch externe expertise aan voor fundraising.
• Je groep donoren is weinig divers.

• Je beschikt intern over goede
vaardigheden voor fundraising.
Occasioneel doe je een beroep op
externe expertise.
• Je hebt een solide en diverse basis
van donoren.

• Je bent intern bijzonder beslagen in
fundraising. Occasioneel doe je een
beroep op externe expertise.
• Je hebt erg gediversifieerde
inkomsten.

Inkomstenstrategie

• Je hebt een duidelijk aanbod van
producten en/of diensten.
• Je hebt beperkte capaciteiten om
een businessplan te ontwikkelen.

• Je hebt een duidelijk aanbod van
producten en/of diensten die rechtstreeks jouw missie dienen.
• Je hebt een goed businessmodel en
goede financiële vooruitzichten.

• Je hebt een sterk businessmodel
dat overtuigend je groeiplannen
voorstelt.
• Je hebt enkele veelbelovende en
blijvende inkomstenbronnen.

• Je hebt een sterk businessmodel
dat op een overtuigende manier is
op te schalen.
• Je hebt duurzame en veelbelovende
inkomstenbronnen.

Financieel Management

• Je doet niet of nauwelijks aan
financiële planning.
• Je doet niet of nauwelijks aan
financiële monitoring.

• Je hebt een beperkte financiële
planning en monitoring.
• Je zet eerste stappen in financiële
risicoanalyses.
• Je hebt een transparante en heldere
financiële huishouding.
• Je volgt nauwgezet procedures om
je begroting goed te keuren.

• Je hebt sterke financiële vaardigheden.
• Je hebt een accuraat, transparant
en efficiënt financieel rapporteringssysteem.
• Je voert financiële risicoanalyses uit.
• Je volgt nauwgezet transparante
procedures om je begroting goed te
keuren en op te volgen.
• Je beschikt over auditoren die je
jaarlijks doorlichten.

• Je hebt sterke financiële vaardigheden.
• Je hebt een volledig operationeel,
accuraat, transparant en efficiënt
financieel rapporteringssysteem.
• Je doet continu aan financieel
risicomanagement.
• Je hebt goed onderbouwde begrotingen en rapporteringssystemen.
• Je begroting maakt deel uit van
de strategische instrumenten van
jouw organisatie en wordt constant
up-to-date gehouden.

Financiële stabiliteit

Lees de tabel verder op de volgende pagina -->
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Niveau
1. Aanzet

2. Gemiddeld

3. Volwaardig

4. Perfect

Menselijk kapitaal

• Je bent een toegewijde en gedreven
ondernemer, maar jouw organisatie
heeft geen duidelijk aangewezen
CEO en managementteam.
• Je hebt geen hr-plan, en beschikt
niet over de nodige expertise
hiervoor (intern of extern).

• Je hebt een duidelijk aangewezen
CEO en managementteam.
• Je hebt een aanwervingsplan voor
belangrijke functies op de middellange termijn.
• Je hebt een zekere knowhow om
een gedegen hr-plan uit te werken
of die expertise hiervoor aan te
trekken, ook al is dat plan niet
gelinkt aan de strategische plannen
van de organisatie.

• Jouw organisatie heeft een sterke
CEO met goede leiderschapscapaciteiten en een focus op resultaten.
Of: je hebt een sterk managementteam dat alles in goede banen leidt.
• Je hebt een hr-plan dat je regelmatig opvolgt en koppelt aan
de strategische planning van de
organisatie.
• Je beschikt over een plan om de
competenties van je personeel
verder te ontwikkelen.

• De CEO en het managementteam
van je organisatie blinken uit in
effectiviteit.
• Je hebt een concreet, realistisch en
gedetailleerd hr-plan. Je personeel
is goed opgeleid voor het werk, en
er is een trainingsbeleid.
• Het hr-plan is nauw verbonden met
de strategische planning en wordt
hiervoor regelmatig ingezet.

Governance

• Er zijn geen beheersstructuren.

• Je hebt een voorlopig bestuur, maar
niet divers genoeg en te klein. Het
ontbreekt aan relevante ervaring.
• Het bestuur heeft regelmatige en
doelgerichte meetings.
• Er is een goede informatieflow van
de organisatie naar het bestuur.

• Je hebt een bestuur op volle kracht,
met voldoende en ruime competenties, en een grote diversiteit.
• Het bestuur heeft een goede
planning en management van de
meetings.
• Er is een goede informatieflow van
de organisatie naar het bestuur en
de directie.

• Je hebt een goed functionerend
bestuur dat je sterke strategische
ondersteuning biedt.

Organisatorische veerkracht
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ToolBox verstrekt niet-financiële steun
ToolBox

Vzw, opgericht in 2003.

www.toolbox.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Cécile Vennat
Missie: ToolBox wil de interne werking
van sociale ondernemingen en organisaties in heel België verbeteren door
een gepersonaliseerde begeleiding en
opleidingen die worden aangeboden via
competentiegericht vrijwilligerswerk.
Investeringsthema’s: versterken van
sociale organisaties in België op het
vlak van governance, promotie van
de missie, efficiëntie, diversificatie
en verhogen van inkomstenstromen,
leadership coaching.
Investeringsvorm: gepersonaliseerde
begeleiding en opleidingen.
Profiel sociale organisaties: Belgische
sociale organisaties met begunstigden
in België. Met focus op kleinere organisaties die niet de middelen hebben om
professionele begeleiding te betalen.
(vanaf 2020 ook sociale ondernemingen).
Profiel eindbegunstigden: doelgroepen
van de door ToolBox ondersteunde
organisaties.

Een belangrijke impactvraag voor ToolBox is: hoe kunnen we
over lange termijn de impact meten die wij genereren in de
vzw’s waarin we investeren, zonder dat we hen overbelasten
met vragenlijsten, interviews, Key Performance Indicators
(KPI’s), enz.
Onze coördinatoren volgden de begeleidingen nauwgezet op, en
we hebben ook vrijwilligers intern op deze impactvraag ingezet.
Daardoor kwam aan het licht dat de kansen op succesvolle
begeleiding door ToolBox aanzienlijk vergroot zijn doordat we
o.a.
• aan de screening van kandidaat-organisaties een workshop over stakeholder engagement koppelen.
• van in het begin ons ondersteuningsproces heel duidelijk
toelichten aan alle medewerkers en belanghebbenden
van de vereniging die we ondersteunen.

Sociaal investeren is…
een betere interne werking
voor meer externe impact.

© Frank Toussiant
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ToolBox verstrekt niet-financiële steun
SCREENING

De coördinatoren
Sociale
impact van ToolBox nemen een intakegesprek af:

— Komt de vereniging in aanmerking voor een begeleidingstraject door
competentiegerichte vrijwilligers van ToolBox?
— Staat het bestuur van de vereniging achter de vraag naar begeleiding?
— Welke sociale doelstellingen en eindbegunstigden beoogt de vereniging?

ONDERSTEUNINGSPLAN

ToolBox begeleidt altijd op projectbasis via competentiegericht vrijwilliDoelstellingen

gerswerk. Elk project krijgt duidelijke doelstellingen en een actieplan over
een periode van één tot drie jaar, opvolging en implementatie inbegrepen.
Indien een vereniging nood heeft aan meerdere ondersteuningsprojecten,
dan zet ToolBox de vrijwilligers in met de expertise die nodig is om het
project te begeleiden.

Daarna analyseren we de stakeholders en de ondersteuningsnoden van
de vereniging aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die we aan een
twaalftal medewerkers van de vereniging voorleggen. We peilen naar hoe we
kunnen ondersteunen op het vlak van:
— Sociale impact: missie promoten en onderbouwen.
Financiële stabiliteit
— Financiële stabiliteit: fundraising.
— Organisatorische veerkracht: efficiëntie verhogen, governance, hr-beleid
en leadership coaching van de coördinator of directie.

UITVOERING

— ToolBox volgt de begeleidingen nauwgezet op.
— We organiseren kennisuitwisselingen tussen de leden van ToolBox,
dit zijn zowel de competentiegerichte vrijwilligers als de medewerkers
van de sociale organisaties die lid zijn van ToolBox.
— ToolBox evalueert de begeleidingen. We gebruiken het
Kirkpatrick-model om via een survey na te gaan of de ondersteuning
door onze vrijwilligers effectief vruchten afwerpt.

Ten slotte stelt de vereniging samen met de ToolBox-coördinator en de
competentiegerichte vrijwilligers de prioriteiten en het ondersteuningsplan
op.

Organisatorische veerkracht

Acties

METEN

Algemene noden

— De vereniging en de competentiegerichte vrijwilligers houden de ToolBox-coördinator op de hoogte van belangrijke mijlpalen in het proces.
— De ToolBox-coördinator neemt zelf ook proactief contact op met zowel
de c ompetentiegerichte vrijwilligers, als met de begeleide vereniging,
om te polsen of alles naar wens verloopt.
— De (slot)evaluatie bestaat ondere andere uit een net promotor score
en een impactanalyse.

zie:
uitzoomen/ Hoe meet
je de
de impact
impact van
van nietnietje
fi
nanciële steun
financiële
steun op
op
sociale
sociale organisaties?
organisaties?
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inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor de
eindbegunstigden
eindbegunstigden
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding
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Waarom dit schema?

Stap voor stap

Dit schema zoomt in op één stakeholder in het canvas/ Investeringslogica:
de reële impact die je realiseert in de
samenleving en/of voor de eindbegunstigden van je investering.

Stap 1/ Output: wat gaan jullie doen?
• Op welke investeringsdomeinen zetten jullie in om het
maatschappelijk probleem aan te pakken?
• In welke concrete activiteiten, diensten of processen
investeren jullie bij de eindbegunstigden om in de samenleving het verschil te maken? Werk per investeringsdomein, en definieer gerust meerdere acties per domein.
• Wie wil je bereiken? Welke groepen of subgroepen?

Ga ook hier in dialoog met je sociale
partners. Dit zijn weliswaar targets
die zíj moeten halen, maar ze bepalen
voor jullie beiden het succes van jullie
engagement. Het is dus in jullie beider
belang dat de doelstellingen ambitieus,
realistisch, haalbaar én meetbaar zijn.

Dit schema focust op de doelstellingen
die meetbaar zijn bij de eindbegunstigden van je investeringen.
Zie inzoomen 1/ Je investeringsdoelen
voor sociale organisaties voor de
andere dimensie.

1
inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor eindbegunstigden
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

EFFECTEN
MIDDELLANGE TERMIJN

EFFECTEN
LANGE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding

Stap 2/ Effecten: welke verandering willen jullie bereiken?
• Beschrijf eerst het meetbaar effect op langere termijn, en
faseer daarna op middellange en korte termijn.
• Diversifieer waar aangewezen naar subgroepen. En
bepaal welk deel/procent je van elke (sub)groep wil bereiken. Kortom: wat verandert er voor wie op welke termijn?
• Kies voor elk van de drie termijnen effecten en doelstellingen die kwantificeerbaar en verifieerbaar zijn. Alleen
zo zijn ze inzetbaar bij je impactmeting.

Stap 3/ Targets = intensiteit
Hoe intensief of frequent moet de actie ingezet worden
om de effecten te realiseren die jullie ambiëren? Dat heeft
dus vaak de vorm van: X keer per jaar of Y gemeenten per
provincie.

2
inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor eindbegunstigden
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding

3
inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor eindbegunstigden
INVESTERINGSDOMEINEN

OUTPUT & TARGETS

EFFECTEN
KORTE TERMIJN

Kennisontwikkeling

Diensten en producten

Interne capaciteiten
en vaardigheden

Meer inspiratie over output- en effectdoelstellingen? Zie:
extra/ Voorbeelden van doelstellingen
en metadoelstellingen

Programma’s voor
eindbegunstigden

Beleidsbeïnvloeding
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extra/ Voorbeelden van doelstellingen en metadoelstellingen
Metadoelstellingen voor
sociaal investeerders

Outputdoelstellingen

• Aantal projecten of organisaties dat een
bepaald percentage eindbegunstigden bereikt.
• Totaal aantal te bereiken eindbegunstigden.
Eventueel uitgedrukt als percentage van
subgroepen.
• Totaal te behalen mediabereik.
Kanaal: tv, radio, gespecialiseerde platformen, krant, online/offline, enz.?
Format: nieuws & duiding, infotainment,
media-actie, enz.?
Diepgang: redactionele vermelding versus
diepgravende artikels of interviews?
• Gemiddeld of mediaan te behalen tevredenheid
over de dienstverlening/het product bij eindbegunstigden of andere maatschappelijke spelers.

Doelstellingen voor sociale organisaties

Beleidsbeïnvloeding

Diensten en producten

• Aantal te bereiken partnerorganisaties.
• Aantal te bereiken beleidsmakers.
• Aantal te organiseren acties in advocacy
of lobbying.
• Aantal te organiseren participatietrajecten of overlegmomenten met eindbegunstigden.

• Aantal te ontwikkelen of te leveren producten of
diensten. Specifieer per (sub)type.

Lees de tabel verder op de volgende pagina -->

Wat zijn metadoelstellingen?
Dit zijn doelstellingen die je wil realiseren via de sociale organisaties waarin je investeert. Je metadoelstellingen beschrijven de outputs, targets en effecten voor het geheel van jouw investeringen in
externe partijen. Of, zeer eenvoudig gesteld: de optelsom van de resultaten voor eenzelfde doelstelling bij al jouw sociale organisaties.
Bijvoorbeeld:
– Doelstelling voor de sociale organisatie: geef in elke gemeente een vormingsreeks over thema Y
waarbij je minstens de helft van de inwoners bereikt.
– Metadoelstelling voor de sociaal investeerder: X% van de sociale organisaties die ik financier om
vormingsreeksen over thema Y te geven, bereikt minstens de helft van de inwoners van de gemeente.
Metadoelstellingen kunnen verschillen van de doelstellingen van je eigen acties, maar ze kunnen ook
overlappen of complementair zijn.
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Metadoelstellingen voor
sociaal investeerders

Effectdoelstellingen

over sociale organisaties
• Aantal projecten of organisaties dat een bepaalde geografische spreiding realiseert dankzij de
ondersteuning.
• Percentage van projecten of organisaties
dat nieuwe regio’s, doelgroepen of sectoren
aanboort dankzij de investering.
• Aantal projecten of organisaties dat een bepaald
niveau van inclusie, empowerment of kennis
realiseert.
• Aantal of percentage projecten dat binnen de
ondersteuningstermijn bepaalde effectdoelen
bereikt.
• Aantal of percentage middelen dat extra werd
opgehaald dankzij de sociale investering in een
bepaald domein.

over eindbegunstigden
• Aantal of percentage eindbegunstigden dat
binnen de ondersteuningstermijn bepaalde
effectdoelen bereikt.
• Aantal eindbegunstigden wiens levenssituatie
verbetert dankzij de investering.
• Welke verandering in houding of gedrag kan
opgetekend worden bij welke groep?

Doelstellingen voor sociale organisaties

Beleidsbeïnvloeding

Diensten en producten

• Streefcijfer qua (extra) budget dat de overheid voor het
thema vrijmaakt.
• Aantal politieke partijen dat het standpunt moet opnemen
in hun programma. Streefpercentage van draagvlak bij de
bevolking, bijvoorbeeld uit resultaten van opiniepeilingen.
• Aantal adviezen dat de weg naar regelgeving moet gevonden
hebben.
• Aantal keer dat het standpunt of advies moet doorgestroomd
zijn naar beleidsvoorbereiding en -uitvoering: opname in
beleidsdocumenten, structurele of projectfinanciering ten
gunste van het thema, parlementaire vragen, wetgevende
debatten over het thema, parlementaire commissies of
overheidsorganen over het thema, campagnes van de
overheid ter ondersteuning van het thema.
• Te behalen aantal publieke spelers dat zijn standpunt
wijzigde in publieke debatten. Maak eventueel ook het
onderscheid tussen beleidsmakers en opiniemakers.
• Maximumtermijn waarbinnen het standpunt in regelgeving
moet omgezet zijn.
• Aantal partnerorganisaties dat het standpunt opneemt in
hun memoranda.
• Streefpercentage van draagvlak bij de bevolking of doelgroepen van eindbegunstigden.
• Te behalen aantal andere maatschappelijke stakeholders
dat het thema overneemt in hun campagnes.
• Te behalen beleidsmakers dat het thema opneemt in hun
politieke agenda, verbreding van het maatschappelijk
draagvlak voor het thema.
• Te behalen media-aandacht voor het thema.
Kanaal: tv, radio, gespecialiseerde platformen, krant,
online/offline, enz.?
Format: nieuws & duiding, infotainment, media-actie, enz.?
Diepgang: redactionele vermelding versus diepgravende
artikels of interviews?

• Te behalen mate waarin andere sociale organisaties
dankzij de diensten of producten…
…hun eigen sociale doelen (beter) kunnen bereiken.
…hun werking kunnen verbeteren.
…grotere overlevingskansen kregen op langere termijn.
…nieuwe regio’s, doelgroepen of sectoren konden
aanboren.
…een vervolg konden geven aan de geïnvesteerde
producten en diensten.
• Te behalen media-aandacht voor het project.
Kanaal: tv, radio, gespecialiseerde platformen, krant,
online/offline, enz.?
Format: nieuws & duiding, infotainment, media-actie,
enz.?
Diepgang: redactionele vermelding versus diepgravende artikels of interviews?
• Te behalen aantal keer dat de diensten en producten
worden opgepikt in de communicatie van andere
organisaties.

Lees de tabel verder op de volgende pagina -->
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Outputdoelstellingen

Kennisontwikkeling

Interne capaciteiten en vaardigheden

onderzoeksvoering

• Te behalen aantal begeleidingen van sociale organisaties. Definieer ook de tijdsduur en splits uit naar type
begeleiding.

• Aantal te onderzoeken bestaande artikels, bronnen,
literatuur, praktijkkaders.
• Aantal te ondernemen acties voor valorisatie van het
onderzoek.
• Aantal te betrekken experten en stakeholders over een
bepaalde dienst of product.

Effectendoelstellingen

• Aantal te behalen vermeldingen binnen vakliteratuur met
een bepaalde credibiliteit (ranking van de bronnen).
• Naar welke doelgroepen moet de kennis verspreid worden?
Welk percentage eindbegunstigden wil je per doelgroep
bereiken?

• Te behalen mate waarin sociale organisaties hun
sociale doelen (beter) kunnen bereiken dankzij de
ondersteuning.
• Te behalen concrete vooruitgang binnen het voorwerp
van de begeleiding. Bijv. voor boekhoudkundige
begeleiding: binnen termijn X beschikt de organisatie
over een eigen afdeling boekhouding.

Programma’s voor eindbegunstigden
Outputdoelstellingen

• Te organiseren aantal campagnes, diensten, producten.
• Te bereiken aantal partners via campagnes.
• Te bereiken aantal thought leaders via campagnes.

Effectendoelstellingen

• Percentage van doelgroep of publieke opinie dat (meer)
kennis opdoet over het thema.
• Percentage van doelgroep of publieke opinie dat van
mening moet veranderen over een bepaald thema.
• Percentage van de publieke opinie dat akkoord is met
een bepaalde opinie of stelling.
• Percentage van doelgroep of bevolking dat zijn gedrag
verandert of aangeeft het te zullen veranderen in de
toekomst.
• Aantal personen of percentage van doelgroep dat een
charter of petitie over het thema ondertekent.
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Investeringsproces
Beheer de impact van jouw investering
Overzicht
voorbeeld/ Overzicht van het investeringsproces
van de P&V Stichting

1

Instroom

2

Screening en selectie van instroom

3

Samenwerkingsovereenkomst

4

Opvolging

5

De investering afronden

6

Eindevaluatie

Tijdens jouw investeringsproces doorloop je verschillende stappen. Dat begint al bij de selectie van
sociale organisaties die potentieel passen in jouw
investeringslogica, en eindigt bij de (eind)evaluatie
van je investering.
Doorloop het investeringsproces stap voor stap en
leg het verband met andere hoofdstukken. We dagen
je uit om jouw investering impactgerichter te maken.
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Overzicht van het investeringsproces
Tijdens jouw investeringsproces doorloop je verschillende stappen. Dat begint al bij de selectie van
sociale organisaties die potentieel passen in jouw
investeringslogica, en eindigt bij de (eind)evaluatie van
je investering.
Je investeringsproces vertrekt vanuit jouw investeringsstrategie en je investeringslogica. Je baseert je op:
• De maatschappelijke verandering die je
globaal nastreeft.
• De concrete effecten die je beoogt.
• De activiteiten, diensten of processen
die je daarvoor ontwikkelt.
• De middelen die je daarvoor inzet.
• De (types) sociale organisaties waarmee
je in zee gaat.
• De criteria waaraan je maatschappelijke
impact afmeet.
• De streefcijfers die bepalen vanaf wanneer de
vooropgestelde impact ook effectief een feit is.
• Het tijdspad daarheen.
• De tussentijdse bijsturingen om op
koers te blijven.
We doorlopen het investeringsproces stap voor stap,
we leggen het verband met de andere hoofdstukken,
en we geven enkele impactgerichte opties mee ter
inspiratie.

1

2

INSTROOM
Een gepaste wervingscommunicatie produceert een
bruikbare instroom van
sociale organisaties en projecten die voor investering in
aanmerking kunnen komen.

5

3

SCREENING EN SELECTIE
Creëer een effectieve en
efficiënte selectieprocedure
om de organisaties en
projecten die perfect bij jouw
investering passen, uit de
instroom te filteren.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Ondubbelzinnig uitgeschreven verwachtingen,
voorwaarden en afspraken
zijn de basis voor een vlot
investeringsproces en een
vruchtbare samenwerking
met sociale organisaties.

4

DE INVESTERING
AFRONDEN
Anticipeer tijdig op het einde
van jouw investering zodat
je de gerealiseerde impact
duurzaam verankert.

OPVOLGING
Hou je investering op koers:
verzamel resultaten, overleg
met je sociale organisaties,
en stuur bij waar nodig.

6

EINDEVALUATIE
De slotmeting is de ultieme
gelegenheid om de impact
van je investering in kaart te
brengen en te beoordelen,
zodat je toekomstige investeringen aan slagkracht
winnen.

Op de volgende pagina’s
vind je voor elke stap uit het
proces een invulfiche met de
belangrijkste componenten
van jouw investering. Maak
je beschrijvingen zo bondig,
nauwkeurig en meetbaar mogelijk. Je fiches winnen aan
praktische bruikbaarheid en
je bespaart tijd bij het beheer
van je investering.
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1

Instroom

Hoe organiseer je de instroom?
Zorg als sociaal investeerder voor een
evenwichtige instroom van investeringsmogelijkheden. Zo kan je snel schakelen wanneer
er veranderingen optreden in jouw mogelijkheden of in de noden van de samenleving.
Je kan sociale organisaties en projecten op
verschillende manieren aantrekken.
• Receptief: de deur staat altijd open.
Het kan soms arbeidsintensief zijn
om permanent het kaf van het koren
te scheiden. En wanneer de instroom
groter wordt dan jouw beschikbare
middelen, moet je mensen teleurstellen
met een wachtrij of een afwijzing.
• Actief: rekruteer.
Wanneer je zelf sociale organisaties
aanspreekt, vertrek je eigenlijk al van
een voorselectie. Dat bespaart arbeid en
ontgoocheling.
• Specifiek: schrijf oproepen uit.
Een oproep werkt met een beperkte
indieningsperiode en toelatingsvoorwaarden. Ook deze voorselectie kan
het voor jou eenvoudiger maken. Zet
voldoende communicatie en netwerking
in zodat je oproep ook effectief bij de
geschikte kandidaten kan terechtkomen.
En hou er rekening mee dat niet alle
sociale organisaties beschikken over de
mankracht of de tijd om aanvraagdossiers op te stellen.

Instroom 1/2

DE OPROEP
Achtergrond
Geef een samenvatting van jouw investeringsdoelen.
Gebruik jouw canvas/ Investeringslogica.
De details van je metadoelstellingen vind je
in inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor
sociale organisaties en inzoomen 2/ Je
investeringsdoelen voor eindbegunstigden.

Steun
Start- en einddatum:

Welke maatschappelijke uitdaging(en) wil je aanpakken met de investering?

Welk soort steun bied je aan? En hoeveel?

Voor welke investeringsdomeinen en/of activiteiten is je steun bedoeld?
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DE OPROEP (VERVOLG)

DE RESPONS

Profiel van sociale organisaties waarin je investeert.

Profiel van respondenten.

Instroom 2/2

Van de respondenten beantwoordt:

Deze cijfers vertellen je hoe
helder je de ontvankelijkheidscriteria gecommuniceerd hebt.

% aan het beoogde profiel als sociale organisatie.
% aan het beoogde profiel van eindbegunstigden.
% aan de regiofocus.
% aan de investeringsdomeinen.
% aan het maatschappelijk thema.
Interesse in jouw oproep.
aantal effectieve respondenten
=
aantal beoogde respondenten
Criteria van ontvankelijkheid.
Wanneer voldoet een sociale organisatie?

Wanneer beschouw jij een oplossing als
effectief?

Bereikt de respons jouw beoogde diversiteit qua sociale organisaties?

nee

1

2

3

4

5

ja

5

ja

Bereikt de respons jouw beoogde diversiteit qua eindbegunstigden?

nee

1

2

3

4

Expansie als sociaal investeerder. Geef het % t.o.v. van je huidige portfolio,
of het absoluut aantal nieuwkomers.
% nieuwe respondenten
% nieuw bereikte eindbegunstigden
% nieuwe regio’s
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2

Screening en selectie van de instroom

Wat houdt screening in?
Screening is een eerste, snelle doorlichting
om te achterhalen of er potentieel een overlap
is tussen jouw ambities en die van een sociale
organisatie. Aan de hand van jouw canvas/
Investeringsstrategie, beoordeel je de risico’s
en meerwaarden van samenwerking met een
bepaalde sociale organisatie. Twijfel is reden
voor een gesprek met de aanvrager, zodat je
het beeld kan verfijnen. Schrijf een sociale
organisatie niet te snel af.
Wie de screening met goed gevolg doorstaat,
is geselecteerd. Tijd voor een actieve dialoog
met de sociale organisatie om samen een
overeenkomst op te stellen.

Screening 1/3

Risicoanalyse
Risico op negatieve impact door samenwerking met de sociale organisatie
voor jou
voor hen
voor de samenleving?

risicovol

1

2

3

4

5

geen risico

Houdt het project dat de sociale organisatie voorstelt een risico in op negatieve neveneffecten
(zowel door de resultaten, als door het proces)?

risicovol

1

2

3

4

5

geen risico

4

5

zeer goede
reputatie

4

5

zeer goede
reputatie

5

zeer
succesvol

Reputatie van de sociale organisatie, van het sociaal project.
ondermaatse
reputatie

1

2

3

Reputatie van de personen die bij het project betrokken zijn.
ondermaatse
reputatie

1

2

3

Hoe succesvol was de organisatie of het project in het verleden?

mislukking

1

2

3

4
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Meerwaarde voor de samenleving

Draagwijdte van de aangereikte oplossing: hoe groot is…

Hoe stabiel draait de organisatie of het project?

... de efficiëntiewinst: bepaalde processen en diensten verlopen vlotter, sneller...?

nieuwkomer

1

2

3

4

5

vaste waarde

klein

klein
1

2

3

4

2

3

4

5

groot

4

5

groot

5

integraal

... de winst aan effectiviteit of maatschappelijke impact?

Reikwijdte van de sociale organisatie of het sociaal project:
• Hoeveel eindbegunstigden bereikt de sociale organisatie?

weinig

1

Screening 2/3

5

1

2

3

veel

... de vooruitgang voor de eindbegunstigden?
• Bereikt ze de integrale doelgroep of slechts een deel ervan?

• Hoe groot is het geografisch bereik van de sociale organisatie of het project?

partieel
klein

1

2

3

4

5

1

2

3

4

groot

• Hoe groot is de vooruitgang voor eindbegunstigden ten opzichte van bestaande oplossingen?
• Hoe groot is de negatieve impact indien het project of de organisatie níet zouden bestaan?
klein
klein

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

groot

groot

• Is de aangereikte oplossing aanvullend op reeds bestaande oplossingen?
• Zet de organisatie simultaan in op meerdere maatschappelijke uitdagingen?

nee

1

2

3

4

5

nee
ja

Heeft de oplossing haar effectiviteit of nut al bewezen?
De voorgestelde interventie geeft blijk van een heldere probleemanalyse: impact
onbekend, maar beloftevol.
De impact van een pilootproject of bestaande actie werd gemeten en bleek positief.
De voorgestelde oplossing draait al operationeel. Een nauwgezette impactmeting toont
de effectiviteit aan, ook over langere termijn.

1

2

3

4

5

2

3

4

5

ja

... de duurzaamheid?
tijdelijke
resultaten

1

structurele
vooruitgang

... de schaalbaarheid? Is de oplossing gemakkelijk over te zetten naar andere contexten,
doelgroepen, regio's, enz.?
niet
schaalbaar

1

2

3

4

5

perfect
schaalbaar
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Functioneert de sociale organisatie of het project op basis van impactmetingen?

Screening 3/3

Missie, doelstellingen en strategie zijn helder uitgeschreven.

nee

1

2

3

4

5

ja

3

4

5

ja

De organisatie heeft een verandertheorie.

nee

1

2

De organisatie voerde al eerder een of meerdere impactmetingen uit.

nee

1

2

3

4

5

ja

3

4

5

ja

De organisatie heeft een bewezen impact.

nee

1

2

De organisatie gebruikt duidelijke impactindicatoren voor de monitoring en evaluatie van haar
activiteiten.

nee

1

2

3

4

5

ja
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3

Samenwerkingsovereenkomst

Beschrijf het algemeen doel dat jullie beogen en de concrete resultaten die jullie willen
boeken.

Samenwerkingsovereenkomst 1/2

Omvang en aard van de ondersteuning: hoeveel van wat investeer je?

Financiële ondersteuning
Vermeld ook de eventuele tegenwaarde(n): rente bij lening, dividenden bij aandelen, enz.

Niet-financiële ondersteuning
Denk aan: aanbod door partnerorganisaties, toegang tot netwerken, enz. Zie ook: canvas/ Samenwerken met impact.

Start- en einddatum van de ondersteuning

Ondersteuning door derden waartoe de sociale organisatie via jouw bemiddeling toegang krijgt.
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Samenwerkingsovereenkomst 2/2
Communicatiemiddelen:
in welke bewoordingen communiceren
jullie over elkaar en jullie project?

Output- en effectdoelstellingen.
Zie: inzoomen 1/ Je investeringsdoelen voor sociale organisaties en
inzoomen 2/ Je investeringsdoelen voor eindbegunstigden.

Voor de sociale organisatie

Hoe moet de sociale organisatie rapporteren over de meting
en evaluatie van doelstellingen?

elevator pitch en beeldmateriaal van de sociaal
investeerder:

elevator pitch en beeldmateriaal van de sociale organisatie
of het sociaal project:

Voor de eindbegunstigden
Contactpersonen en verantwoordelijken.

elevator pitch en beeldmateriaal van het gezamenlijk
project:
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4

Opvolging

In het canvas/ Investeringslogica heb je samen met de sociale
organisatie de belangrijkste meetpunten voor jouw investering
vastgelegd.
• De output- en effectdoelstellingen die meetbaar zijn
bij de sociale organisaties waarin je investeert.
• De output- en effectdoelstellingen die de impact op
eindbegunstigden reflecteren.
• De metadoelstellingen die je voor jezelf als sociaal
investeerder hebt afgeleid uit de bovenstaande outputen effectdoelstellingen. De resultaten die je op deze
metadoelstellingen behaalt, stellen jou als sociaal
investeerder in staat om je verschillende investeringen
met elkaar te vergelijken.

Opvolging 1/2

Nu komt het erop aan het ‘rendement’ van jouw sociale
investering op koers te houden.
1. Op welke manieren volg jij de investering op?
Bijvoorbeeld:
— Tussentijds overleg met de sociale organisatie.
— Tussentijdse rapportering, volgens de methodologie die je neerschreef in het vak ‘methode &
aanpak’ van het canvas/ Plan van aanpak voor
een impactmeting.
2. Wat onderneem jij om de impact van je investering te
garanderen of te vergroten? Bijvoorbeeld:
— Je neemt een rol op in de bestuursorganen van
de sociale organisatie of van jullie gezamenlijk
project. Op die manier behoud je zicht op de
voortgang en kan je input leveren die de impact
verhoogt.
— Je spreekt partners aan ter ondersteuning van
jouw project.
— Je onderzoekt geregeld de organisatorische
ondersteuningsnoden van je sociale organisaties
en voorziet waar nodig bijkomende niet-financiële
steun om hun veerkracht te vergroten.
Belangrijk: Denk ook nu al na over investeringsproces/
5 De investering afronden.
3. Welke resultaten heeft de investering reeds behaald?
Zit je op schema, of moet er een tandje bijgestoken
worden?

54

Investeringsproces

Op welke manieren volg jij de investering op?

Welke resultaten heeft de investering al opgeleverd?

Wat onderneem jij om de impact van je investering te garanderen?

Welke bijsturingen vraagt je investering?

Opvolging 2/2
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5

De investering afronden

Geen enkele sociale investering loopt eindeloos door. Maar, het
is niet omdat jouw investering stopt, dat jouw engagement voor
het thema verdwijnt. Om de gerealiseerde impact duurzaam
te verankeren, is het essentieel dat je vooraf jouw ‘exit’ goed
voorbereidt.
1. Wanneer stopt jouw investering?
— Na verloop van een bepaalde looptijd? Bijv. twee jaar.
— Op een specifieke datum, ongeacht een looptijd?
Bijv. eerstvolgende verkiezingen.
— Eens bepaalde doelstellingen gerealiseerd zijn?
— Op het moment dat er een nieuwe financieringsbron gevonden is?
— Volgens nog een ander tijdspad?
2. Wat gebeurt er met het project na afloop van jouw
investering?
— Houdt het project op te bestaan?
— Gaat het verder met structurele middelen? Wie
levert die middelen?
— Wordt er een vervolgproject opgestart? Door wie?

Afronden 1/2

Het is belangrijk dat je al tijdens investeringsproces/4 Opvolging anticipeert op deze acties, zodat jouw investering ook op
langere termijn blijft ‘renderen’.

Welke acties zijn nodig om de investering toekomstgericht af te
ronden? Neem die al mee tijdens investeringsproces/
4 Opvolging.

Wanneer stopt jouw investering?

Wat gebeurt er met het project na afloop van jouw investering?

3. Welke acties zijn nodig om de investering toekomstgericht af te ronden? Zet jouw expertise, netwerk en
(niet-financiële) middelen in…
… om de overheid warm te maken om structurele
middelen te voorzien.
… om nieuwe sociaal investeerders te zoeken voor
het (vervolg)project. (Zie: canvas/ Samenwerken met
impact.)
… om het project of de sociale organisatie op eigen
benen verder te laten gaan. Welke ondersteuning kan
hen op het vlak van expertise, financiële stabiliteit
en organisatorische veerkracht meer zelfredzaam
maken?
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6

Eindevaluatie

Nu je investering is afgerond, wordt het tijd voor de slotmeting.
inzoomen/ Wat is het beste moment om te meten? gaat in op
het verschil tussen meting van kortetermijneffecten, versus
middellange- en langetermijneffecten.

Eindevaluatie 1/2

Welke resultaten heeft jouw investering opgeleverd? Positief? Negatief?

Korte termijn?

Tijd ook om conclusies te trekken, en resultaten van jouw
investering wereldkundig te maken!

Middellange termijn?

Lange termijn?
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Welke conclusies trek jij als investeerder?
Met betrekking tot deze investering?

Hoe ga je communiceren over de resultaten van jouw investering?

Eindevaluatie 2/2

Wat ga je vertellen?

Via welke kanalen ga je dat vertellen?

Met betrekking tot jouw algemene investeringsstrategie?

Hoe ga je impact van jouw communicatie meten?
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Overzicht van het investeringsproces van de P&V Stichting
De P&V Stichting

Stichting van openbaar nut,
opgericht in 2000.

www.foundationpv.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Saskia De
Groof (coördinator)
Missie: De P&V Stichting ondersteunt
actief burgerschap en komt op tegen
de sociale uitsluiting van jongeren.
Investeringsthema’s: alle thema's
gerelateerd aan jongeren, uitsluiting
en inclusie, en burgerschap.
Investeringsvorm: giften voor
projecten en ad hoc niet-financiële
steun in samenwerking met P&V
BOOST rond communicatie, interne
organisatieondersteuning, fundraising
... ook awards, kennis, netwerk,
projectontwikkeling.
Profiel sociale organisaties: organisaties voor en/of door jongeren; ook
feitelijke verenigingen.
Profiel eindbegunstigden: jongeren,
jongeren die uitgesloten worden in het
bijzonder.

Evaluatie is altijd belangrijk geweest, zeker bij het indienen van de
dossiers. Onze jury is redelijk rigoureus. We willen namelijk ook na
de selectie het impactpotentieel optimaal benutten.
Door ons investeringsproces impactgericht onder de loep te
nemen, zijn we enkele inzichten rijker. Bijvoorbeeld:
• Bij onze volgende projectoproep plannen we een impactmeting vanaf de start.
• De samenwerkingsovereenkomst zal ook duidelijkere
vereisten qua rapportage omvatten, zodat we tijdig kunnen
bijsturen of extra ondersteunen waar nodig.
Hoe verscheiden de organisaties waarin we investeren ook mogen
zijn, uit onze impactgerichte aanpak bleek dat hun missie en de
doelgroepen die ze proberen te bereiken gelijkaardig zijn aan de
onze.
Onze directe impact op de organisatie waarin we investeren is
belangrijk, maar we kijken ook verder. Welke impact realiseren die
organisaties op hun beurt? Is dat de impact die we samen beogen?
Hoe kunnen wij hen ondersteunen om hun impact te vergroten en
aan te scherpen?

Sociaal investeren is…
met interne en externe
partners waardevolle
projecten selecteren en
begeleiden met dat ene doel
voor ogen: zoveel mogelijk
positieve impact hebben.

Een missiegedreven
organisatie is van nature
impactgericht. Al blijft het
soms een zoektocht hoe je die
focus op impact integreert
in de dagelijkse werking en
communicatie.

Saskia De Groof,
coördinator
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Overzicht van het investeringsproces van de P&V Stichting
1

2

INSTROOM

We vertrekken altijd vanuit
wetenschappelijke inzichten
en inhouden. Die komen uit
bestaande studies, wetenschappelijke oproepen of
studiedagen. Samen met onze
adviesraad van journalisten,
wetenschappers, mensen
van de praktijk en het beleid,
bekijken we wat interessant
is om de komende drie à vier
jaar rond te werken.
Op basis daarvan lanceren
we een projectoproep. We
bereiken de relevante projecten relatief gemakkelijk via
digitale weg (sociale media,
e-mail, enz.). Soms zetten we
naar aanleiding van een nieuw
project een studiedag op.

3

SCREENING EN
SELECTIE
We zoeken altijd mensen die
praktijkervaring hebben in de
thematiek van onze projectoproep. Zij quoteren de
projectvoorstellen volgens
criteria die wij hen aanreiken.
Bijvoorbeeld: het project
moet vanuit de jongeren zelf
vertrekken, het project moet
ontmoetingsmomenten en
dialoog inbouwen tussen
jongeren en andere actoren,
het project moet overdraagbaar zijn enz.
We zorgen ervoor dat elk
projectvoorstel door minstens
3 externe experts wordt
beoordeeld. Op basis van die
beoordeling selecteren we de
30 beste voorstellen die de
kans krijgen om hun project
te pitchen bij de experts en
hun voorstel te verbeteren.
Deze dossiers leggen we dan
voor aan de jury van externe
experts en interne dossierbeheerders.

4

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
• We nemen de doelstellingen en activiteiten expliciet
op in de overeenkomst.
• Qua dataverzameling
vragen we outputcijfers.
Bijvoorbeeld: hoeveel
eindbegunstigden worden bereikt? We vragen
afzonderlijke cijfers voor
belangrijke subgroepen,
zoals: hoeveel vroegtijdige
schoolverlaters worden
bereikt?
• P&V Stichting bevestigt in
de overeenkomst eveneens haar aanhoudend
engagement: stuit je op
problemen? Neem contact
op, en samen zoeken we
een oplossing!

5

OPVOLGING

We stimuleren de initiatieven
die we ondersteunen om bij
ons aan te kloppen wanneer
ze bij de uitvoering van het
project op problemen of bijkomende uitdagingen stuiten.
Met P&V BOOST kunnen we
namelijk ook niet-financiële
ondersteuning bieden. Dat is
een pool van interne vrijwilligers van de P&V Groep, onze
hoofddonor, die onze projecten een handje helpen.
We nodigen alle organisaties
minstens 1 keer samen bij
ons uit om hun tussentijdse
resultaten te bespreken en
van elkaar te leren. Hierop
zijn ook de externe experts
aanwezig.

6

DE INVESTERING
AFRONDEN
Naarmate de einddatum
dichterbij komt, gaan we met
de projecthouder intensiever
bekijken hoe we de positieve
impact op zowel de organisatie als de eindbegunstigden
zichtbaar kunnen maken en
eventueel duurzaam verankeren.

EINDEVALUATIE

• Het eindrapport maakt
de impact zichtbaar ten
opzichte van de initiële
thematiek.
• We evalueren op basis van
de output en de aanbevelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek.
• Tot nu toe werken we niet
met een nulmeting of
controlegroep, maar dat
gaan we wel invoeren.
• We gaan ook altijd op
bezoek bij het project om
met eigen ogen te evalueren.
• We organiseren een slotevent waarop de resultaten
worden voorgesteld aan
een ruimer publiek.
• We maken filmpjes per
organisatie die verder
kunnen verspreid worden.
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Meten MET IMPACT
Hoe meet je de resultaten van jouw investering?
canvas/ Plan van aanpak voor een impactmeting
voorbeeld/ VLIR-UOS: differentiëring van de impactmeting
voorbeeld/ Mezuri, een webapplicatie die impact meet
voorbeeld/ Buurtsport Impact Wizard
voorbeeld/ ESF: een impactmeting die replicatie mogelijk maakt

Nu de strategie en logica van jouw sociale investering
op punt staan, is het tijd om na te gaan of je ook effectief positieve resultaten boekt in de samenleving.
Ben je goed bezig? Maakt jouw investering het
verschil? In je evaluatieplan vat je samen welke
doelstellingen je wil meten, hoe je dit kan aanpakken
en welke middelen je er voor veil hebt. Zo kom je tot
een strak, impactgericht meetplan van je investering.

inzoomen 1/ Bronnen voor impactmeting
inzoomen 2/ Wat is het gepaste moment om te meten?
inzoomen 3/ Wat is de gepaste meetmethode?
uitzoomen/ Hoe meet je de impact van niet-financiële steun op sociale organisaties?
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Te weinig schrijfruimte? A3 schema
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Stap 1/ Wat wil je te weten komen via de impactmeting?
Dat bepaalt namelijk welke parameters je gaat meten.
Het schema onderscheidt drie redenen om je impact te meten:
1. Ik wil voor donoren en partners aantonen dat onze
investeringsstrategie effectief goede resultaten afwerpt.
Kortom, hoeveel impact?
2. Ik wil inzicht krijgen in de mechanismen die de impact
van onze investeringen mogelijk maken. Kortom,
waarom impact?
3. Ik wil achterhalen hoe ik onze investeringsstrategie kan
bijsturen om met onze beschikbare middelen een (nog)
grotere impact in de samenleving te realiseren. Kortom:
meer impact?

Met dit canvas bepaal je hoe je kan meten
of je de vooropgestelde doelstellingen
haalt. Daarbij kijk je naar de context van
de investering, maar ook naar de sociale
organisaties waarin je investeert en de
eindbegunstigden van jouw investering.
Dit canvas stelt enkel het plan van aanpak
voor resultatenmeting op. De resultaten
die je gemeten hebt, schrijf je neer in het
canvas/ Evalueren met impact.

Ga op zoek naar
partners!

Motiveer in het schema waarom je in de huidige fase voor een
bepaalde impactmeting kiest en niet de twee andere. Jouw
keuze zal de meetmethode bepalen waarmee je de nodige
gegevens boven water haalt. (Zie: inzoomen 3/ Wat is de beste
meetmethode?)

1
canvas/ Plan van aanpak impactmeting
WAAROM METEN?
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Ongetwijfeld zeg je nu: “Ik wil eigenlijk antwoorden op alle
drie deze vragen!” Logisch. Een investering heeft echter een
looptijd. En naargelang het stadium zal de ene impactmeting
relevanter zijn dan de andere. Meer info hierover lees je in
inzoomen 2/ Wat is het beste moment om te meten?
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Nu de strategie en de logica van jouw sociale investering op punt staan, is het tijd
om na te gaan of je ook effectief positieve
resultaten boekt in de samenleving.
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Stap voor stap
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Waarom dit schema?

METHODE / AANPAK

Vrijwilligers met een lange
staat van dienst of sociale
organisaties waar je al lang
mee samenwerkt, kennen je
beter dan je denkt. De juiste
impactvragen stellen, betekenisvolle indicatoren bepalen, data
verzamelen… zij helpen graag!
Meer hierover in uitzoomen/
Evalueren met impact doe je
samen.
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2. Eindbegunstigden: formuleer concrete impactvragen die
peilen naar wat er effectief voor jouw doelgroepen veranderd is.
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Rome is niet op
één dag gebouwd
Klein beginnen en je impactmeting
gefaseerd opschalen, kan voordelen
hebben.
• Je hoeft niet alle middelen in een
keer vrij te maken.
• Je hoeft je impactmeting niet te
laten verwateren doordat je met
te veel impactvragen zit voor te
weinig middelen.
• Focus je op één impactvraag, en
werk daarmee een stevige casus
uit. Die kan je dan inzetten om
impactbewustzijn als een olievlek
in jouw organisatie te laten
uitbreiden.
Beter klein beginnen, dan gaandeweg
te merken dat je het te ambitieus hebt
aangepakt waardoor je impactoefening
stagneert.

In de praktijk moet je van het totale investeringsbudget zo’n 3%
à 10% reserveren voor impactgericht werken en evalueren. De
impactmeting is daarvan een cruciaal onderdeel.
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canvas/ Plan van aanpak impactmeting

Stap 3/ Welke middelen kan je inzetten?
Een impactmeting kost tijd en geld. Zet op voorhand de nodige
middelen opzij. En bekijk het totale plaatje:
• Operationele personeelstijd, waaronder een projectleider.
• Aantal vrijwilligers.
• Opbouw van vaardigheden voor impactmeting: tijd en kosten
van interne of externe vorming.
• Kosten voor experten.
• Kosten voor meetinstrumenten.

TIJDSTIP / REGELMAAT

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Naam projectleider

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
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METADOELSTELLINGEN
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Stap 2/ Impactvragen
1. Formuleer concrete impactvragen per investeringsdomein.
Kennisontwikkeling
• In welke mate hebben we kennis helpen opbouwen?
• Wat zijn de maatschappelijke effecten hiervan?
Diensten en producten
• Heeft onze ondersteuning ertoe geleid dat de sociale
organisatie haar dienstenaanbod voor kansengroepen
kon bestendigen?
• Gaf onze award het innovatief project de nodige zichtbaarheid zodat het middelen kon verwerven om zich duurzaam
te verankeren en op eigen kracht verder te gaan?
Programma’s met eindbegunstigden
• Heeft onze ondersteuning geleid tot veranderingen
in opinie of attitude? Waaraan merk je dat?
• Hoe groot is de verschuiving ten opzichte van de
nulmeting?
Interne capaciteiten en vaardigheden
• Heeft onze ondersteuning de sociale organisatie(s)
vooruit geholpen? Waaraan merk je die vooruitgang?
• Hoe groot is die vooruitgang ten opzichte van de nulmeting?
Beleidsbeïnvloeding
• Heeft onze ondersteuning ertoe geleid dat beleidskeuzes
meer in de richting van onze doelstellingen gaan?
• Over welke beleidskeuzes gaat het?
• Is dat een lichte bijsturing of echt een nieuwe koers?

METHODE / AANPAK

Externe consultancy?
Ruggensteun van een externe procesbegeleider kan je
resultaten ten goede komen!
• Er komt tijd vrij om zelf aan de impactmeting
deel te nemen of om in gesprek te gaan met
stakeholders. Die eerstelijnservaring helpt je de
impactmeting beter aan te sturen.
• Consultants waken mee over frustraties en
beslommeringen in je organisatie. Zo blijft de
dataverzameling op koers.
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Stap 5/ Welke output wil je meten?
Dit gaat over de activiteiten, diensten of processen die je direct
of indirect inzet om de samenleving ten goede te veranderen.
1. Welke acties zijn het meest relevant in verhouding tot
jouw belangrijkste impactvragen?
2. Vermeld per actie de indicator van succes.

5
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Een indicator van succes is
de lat die je voor jezelf hebt
gelegd. Dat kan een kwantitatief
streefcijfer zijn (getal, percentage). Maar ook een kwalitatieve
indicator (individuele mening,
perceptie). Het is een verzamelnaam voor wat we in output
targets en effecten noemden.

Naam projectleider

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
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Stap 6/ Welke effecten wil je meten?
Dit gaat over de resultaten die je wil zien van
jouw output: is er werkelijk iets ten goede
veranderd?
1. Welke effecten geven het antwoord op
jouw belangrijkste impactvragen?
2. Vermeld per effect de indicator van
succes.
Zorg dat ook het traject van je investering
zichtbaar wordt: definieer meetpunten op
lange, middellange en korte termijn.

Stap 7/ Welke bronnen ga je gebruiken?
Stap 8/ Op welk moment in je investering
ga je meten?
Stap 9/ Welke meetmethode is het meest
geschikt?
Deze stappen vragen een uitgebreidere
toelichting met voorbeelden. Steek je licht op
in de volgende hoofdstukken en vul hier de
krijtlijnen in.
• inzoomen 1/ Bronnen voor impactmeting
• inzoomen 2/ Wat is het gepaste moment
om te meten?
• inzoomen 3/ Wat is de gepaste meetmethode?
7
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Alle informatie uit stappen 4 en 5 heb je al eerder ingevuld in het canvas/
Investeringslogica. Daar vind je ook een voorbeeld. Specifieer hier de
output en effecten op drie niveaus:
• De doelstellingen voor de eigen werking;
• De metadoelstellingen voor sociale organisaties;
• De metadoelstellingen die je bij eindbegunstigden meet.

TIJDSTIP / REGELMAAT

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Naam projectleider

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

canvas/ Plan van aanpak impactmeting

Vind je het moeilijk om te
bepalen hoe diepgravend je
moet meten? Of om je bestuur
te overtuigen de nodige
middelen vrij te maken?
Onderzoek hoe andere sociaal
investeerders in jouw werkveld dit aanpakken. Welke
standaarden hanteren zij? En
wat is de gemiddelde nauwgezetheid binnen jouw sector?

Tip

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

4

Wanneer is het
‘goed genoeg’?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Stap 4/ De belangrijkste impactvraag
Maak een inschatting van hoeveel impactvragen je met het beschikbare budget zal kunnen
beantwoorden. Bepaal op basis daarvan de
prioritaire vraag of vragen.

METHODE / AANPAK
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inzoomen 1/ Bronnen voor impactmeting
Impactmeting is hot!
Tegenwoordig probeert iedereen zijn
impact te meten. Het komt slechts zelden voor dat een bepaalde parameter
nog nergens opgevolgd wordt. Kijk ook
verder dan de grenzen van jouw eigen
sector. Andere organisaties kunnen
soms vanuit totaal andere doelstellingen exact díe parameter meten die jij
ook nodig hebt.

Lijst je belangrijkste bronnen op in het vak
‘bronnen’ van het canvas/ Plan van aanpak
voor een impactmeting.
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Lijst voor elke doelstelling op welke bron jou
de resultatenmeting kan geven. Splits op in:
1. Beschikbare bronnen
— Voor welke outputs en effecten
verzamel je al data?
— Leveren die de indicatoren die jij
voor je meting nodig hebt?
— Beschik je zelf over die bronnen,
of moet je daarvoor bij een collega
zijn? Wie?
2. Extra bronnen
— Voor welke indicatoren moet je
bijkomende bronnen aanboren?
— Bestaan die bronnen al ergens buiten jouw organisatie? Bij partners,
beleid, media, enz.?
— Moet je een nieuwe databron creëren
omdat de betreffende indicator nog
nergens gemeten wordt? Creëer
je die bron dan zelf, of heeft een
externe partij een meer directe
toegang tot dat meetpunt?

Wat kan als bron dienen? Wees creatief:
informatie vind je soms in onverwachte hoek.
• Administratieve databanken, intern of
bij je stakeholders.
• Rechtstreekse bronnen:
— (groepen van) sociale organisaties waarin je investeert;
— (groepen van) eindbegunstigden
waarop jouw investeringen
mikken.
• Indirecte bronnen: media, rapporten,
onderzoeken, beleidsteksten, enz.
• Informanten: bronnen die dicht bij jouw
sociale organisaties of eindbegunstigden
staan. Zij kunnen als bevoorrechte
toeschouwer rapporteren over de status
van het veranderingsproces.
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METADOELSTELLINGEN
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Welke bronnen je nodig hebt, wordt bepaald
door de outputs en effecten die je wil meten.
Herlees nog eens de doelstellingen die je
in stappen 5 en 6 van het canvas/ Plan van
aanpak voor een impactmeting invulde.

METHODE / AANPAK
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inzoomen 2/ Wat is het gepaste moment om te meten?
LOOPTIJD INVESTERING

TERUGBLIK
De middellange- en langetermijneffecten worden vooral
zichtbaar bij een follow-upmeting geruime tijd na afloop
van jouw investering, en vaak
zelfs verscheidene jaren later.
4

Wees alert voor deze valkuil: bij retroactieve meting hebben sommige
sociale organisaties de neiging je te behagen met (te) positieve maatschappelijke resultaten. Vaak met de beste bedoelingen, als aanmoediging of bedanking. Geef aan dat je liever een eerlijke rapportage krijgt,
zelfs al bevat die een aantal teleurstellende resultaten. Een goednieuwsshow biedt geen leerkansen, niet aan jou en niet aan hen. Uiteindelijk
gaat het voor jullie beiden om maatschappelijke impact, en hoe die nog
doeltreffender te realiseren.

canvas/ Plan van aanpak impactmeting

Noteer de mijlpalen voor
impactmeting in het vak
‘tijdstip / regelmaat’ van het
canvas/ Plan van aanpak
voor een impactmeting.
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Bedenk wel dat een nulmeting niet absoluut is:
toekomstige impactmetingen
zullen niet enkel het resultaat
van jouw investering weergeven, maar ook de weerslag
van zaken die om andere
redenen veranderd zijn.

Impactmeting kost tijd en middelen. Bij monitoring opteer je
dus best voor een eenvoudige
meetmethode. Bijvoorbeeld:
data-analyse op basis van je
eigen administratieve databank, eventueel aangevuld met
een eenvoudige survey.
Hou ook rekening met jouw
spreiding van effecten over
korte, middellange en lange
termijn: verandering kan je pas
vaststellen op de momenten
die je voorzien hebt. (Zie
canvas/ Investeringslogica)

TER AFSLUITING
Een slotmeting zal vooral de
effecten op korte en middellange termijn reflecteren.
3

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Een gedegen investeringslogica vraagt om een grondige
terreinverkenning. Een meting
levert je de fundamenten voor
de probleemanalyse van het
maatschappelijk thema waarop
je je investering wil richten.
Ze brengt reële investeringsopportuniteiten aan het licht.
En de meest toepasselijke daarvan kan je vervolgens in jouw
investeringslogica incorporeren.

TIJDENS
Hou tijdens de looptijd van je
investering de vinger aan de
pols en stuur bij waar nodig.
Meten onderweg kan je op
twee manieren bekijken:
• Als een eenmalige
meting voor een tussentijdse stand van zaken
(bijv. rapportage).
• Als monitoring = een
voortgangsmeting op
regelmatige intervallen
die evoluties zichtbaar
maakt.
2
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Voorafgaand

BIJ AANVANG
Dit is de nulmeting bij de
start van een investeringstraject. Het is een onmisbaar
instrument.
• Een nulmeting levert
de basis om de doelstellingen en streefcijfers in het canvas/
Investeringslogica
scherp te stellen.
• Je beschikt over een
referentiepunt dat bij
toekomstige impactmetingen de voortgang
en het succes zichtbaar
maakt.
1

METHODE / AANPAK

67

Meten met impact

inzoomen 3/ Wat is de gepaste meetmethode?
Dat is afhankelijk van wat je
uit de meting wil leren. De
methode verschilt namelijk
naargelang de kernvraag die
je selecteerde in stap 1
van het plan van aanpak
voor impactmeting: hoeveel
impact, waarom impact en
meer impact.

HOEVEEL IMPACT?
Ik wil aantonen dat onze investering wel degelijk een positief verschil in de samenleving maakt.
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Tips

Analyseer gegevens uit:
• surveys
• wetenschappelijk onderbouwde tests
• jouw administratieve databank

Voor kwantitatieve indicatoren vind
je vrij gemakkelijk data. En die data
geven redelijk vlot patronen prijs.
Met een basiskennis Excel zet je vrij
snel een systeem op dat jouw impact
zichtbaar maakt.

• Cijfermateriaal bevestigt dat
jouw investeringen effectief
maatschappelijke vooruitgang
brengen. Ofwel doordat sociale
organisaties succesvoller werken,
of omdat het af te lezen valt aan
effecten bij eindbegunstigden.
• Je hebt echter een groot aantal
metingen nodig om zinvolle
conclusies te kunnen trekken.

• Het warm water uitvinden is
arbeidsintensief. Heel veel indicatoren worden reeds uitgemeten,
zij het soms vanuit onverwachte
hoek. Het loont om daar op door te
zoeken.
• Moet je toch een nieuwe tool
ontwikkelen? Zoek partners! Er
zijn zeker nog andere organisaties
die gelijkaardige indicatoren willen
uitmeten. Zo kan je de ontwikkelingskost delen en van elkaar leren.
• Zorg voor een goede mix tussen
kwalitatieve en kwantitatieve
effecten.

Deze methode is wetenschappelijk
grondig onderbouwd:
• Ze vertoont nauwelijks bias.
• Je stelt een één-op-één relatie
vast tussen jouw investering en
de gemeten effecten.

Voer een vergelijkend onderzoek
tussen:
• sociale organisaties of eindbegunstigden waarin je investeert;
• sociale organisaties of eindbegunstigden waarin je (nog) niet
investeert.
Het kan dat je voor zo’n onderzoek
bijkomende expertise in huis moet
halen.

Wanneer je investeert in beloftevolle,
innovatieve projecten of wanneer je wil
opschalen is een sluitende, wetenschappelijke methode onmisbaar.
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WAAROM METEN?

Voordelen

bijvoorbeeld/ Mezuri, een
webapplicatie die impact meet en
visualiseert

Beschrijf de methodologie
van jouw impactmeting in het
vak ‘methode & aanpak’ van
het Canvas/ Plan van aanpak
voor een impactmeting.

canvas/ Plan van aanpak impactmeting

Methoden en tools

METHODE / AANPAK

ruim beschikbare
middelen

Randomized Controlled Trial
(RCT): een uitgebreide meting
voor en na de investering vanuit
de vraag: “wat zou er gebeurd
zijn indien we de investering niet
hadden gedaan?”
bijvoorbeeld/ ESF: impactmeting
die replicatie mogelijk maakt

68

Meten met impact

WAAROM IMPACT?
Ik wil inzicht krijgen in de mechanismen die de impact van onze investeringen mogelijk maken.
MEER IMPACT?
Ik wil onderzoeken hoe ik nog grotere maatschappelijke impact kan genereren.
Methoden en tools
weinig beschikbare
middelen

•
•
•
•
•

surveys
storytelling
interviews
focusgroepen
jouw administratieve databank

Voordelen

Aanpak

Tips

• Er ontstaat een rijk en genuanceerd
‘portret’ opgebouwd uit effecten,
kwalitatieve indicatoren en kwantitatieve ijkpunten.
• Een kleine set indicatoren vertelt al
veel over jouw impact.

Bouw een grondige verandertheorie met
doelstellingen voor sociale organisaties
en/of eindbegunstigden. Maar verlies
niet uit het oog dat een verandertheorie
geen objectief wetenschappelijk model is.
Het is een weergave van hoe jullie kijken
naar een maatschappelijke uitdaging en
de mogelijke oplossingen. Onderbouw
de verandertheorie indien mogelijk met
verdere impactmetingen en academisch
onderzoek.

• Vind het warm water niet opnieuw
uit. Laat je inspireren door bestaande
verandertheorieën voordat je er zelf
een maakt.
• Moet je toch een nieuwe tool ontwikkelen? Zoek partners! Er zijn zeker
nog andere organisaties die gelijkaardige indicatoren willen uitmeten.
Zo kan je de ontwikkelingskost delen
en van elkaar leren.
• Zorg voor een goede mix tussen
kwalitatieve en kwantitatieve
effecten.

Je achterhaalt zowel de positieve als
de eventueel negatieve effecten van de
activiteiten, diensten of processen waarin
je investeert.

• Verzamel enkele exemplarische
casussen bij sociale organisaties of
eindbegunstigden waarin je investeert.
Een paar effectindicatoren leveren
soms al veel informatie op.
• Je kan je beperken tot één specifiek
impactdomein of thema. Maar casestudies zijn ook doeltreffend om een
beeld te geven van je integrale investeringsportfolio, over de verschillende
impactdomeinen of thema’s heen.
• Casestudies werken voornamelijk
goed bij niet al te complexe maatschappelijke uitdagingen.

• Voer een voorselectie uit, zodat je
casussen een divers en representatief beeld geven:
— Bevraag de organisaties in je
investeringsportfolio vluchtig
naar hun subjectieve impactbeleving om de meest interessante (of extreme) casussen op het
spoor te komen.
— Of selecteer zelf in je portfolio
een aantal anciens en jonge
veulens, een aantal successen
en missers, enz.
• Wanneer je investeert in beloftevolle,
innovatieve projecten of wanneer je
wil opschalen is een sluitende, wetenschappelijke methode onmisbaar.

bijvoorbeeld/ Buurtsport Impact Wizard
bijvoorbeeld/ VLIR-UOS: differentiëring
van de impactmeting

ruim beschikbare
middelen

Vergelijkende casestudies leggen verklaringen bloot voor verandering in fenomenen of
gedragingen.
bijvoorbeeld/ ESF: impactmeting die
replicatie mogelijk maakt
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VLIR-UOS: differentiëring van de impactmeting
VLIR-UOS

Het platform van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), waar het
Vlaamse hoger onderwijs de handen
in elkaar slaat voor universitaire
ontwikkelingssamenwerking (UOS).

www.vliruos.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Koen De
Koster (strategy & quality advisor)
Missie: Sharing minds, changing
lives.
Investeringsthema’s: het opzetten en
uitbouwen van partnerschappen
tussen professoren, onderzoekers
en docenten van de Vlaamse universiteiten en universiteiten uit de diverse
VLIR-UOS-partnerlanden in het
Globale Zuiden.
Investeringsvorm: Ondersteuning
(financieel en niet-financieel) aan
projecten en studenten.
Profiel sociale organisaties: lokale
projecten die onderbouwd zijn door
multidisciplinaire academische
expertise.
Profiel eindbegunstigden: Instellingen hoger onderwijs, studenten,
privé-sector, overheid, middenveld.

Bij universitaire ontwikkelingssamenwerking is interuniversitaire samenwerking geen optie, maar een absolute must,
omwille van de omvang van de lokale problemen, de globale
uitdagingen, en hun urgentie. We proberen mensen en hun
expertise maximaal te verbinden in duurzame netwerken.
Via universitaire ontwikkelingssamenwerking (beurzen,
projecten, enz.) streven hogeronderwijsinstellingen ernaar
om - via partnerschappen - een sterke bijdrage te leveren
aan de Sustainable Development Goals. We zetten dus in op
complementariteit, synergie en effectieve samenwerking.

Sociaal investeren is…
onderzoek maatschappelijk laten
renderen, samen met verschillende
maatschappelijke stakeholders.

De belangrijkste impactvraag luidt daarom: Wat is de
effectieve bijdrage van hogeronderwijsinstellingen aan de
Sustainable Development Goals?

Onze kracht zit in samenwerking
op alle mogelijke niveaus: tussen
Vlaamse universiteiten en hogescholen
onderling, tussen Vlaamse
universiteiten en universiteiten in het
Zuiden, maar ook tussen universiteiten
in het Zuiden onderling.

Een belangrijke uitdaging
voor impactmeting is dus hoe we
onze dataverzameling kunnen
differentiëren zodat de impact
van onze verschillende soorten
investeringen afzonderlijk zichtbaar
wordt.
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VLIR-UOS:
van de impactmeting
canvas/ Plan differentiëring
van aanpak impactmeting
IMPACTVRAGEN

Hoeveel
impact?
Hoeveel impact?

Beleidsbeïnvloeding: In welke
Beleidsbeïnvloeding

Eens een project geselecteerd is,
wordt er jaarlijks gerapporteerd
over de gemaakte vooruitgang
tot het eind van het project. Wat
is de academische en maatschappelijke impact van UOS?

Kennisontwikkeling
Kennisontwikkeling

mate worden de kennis, toepassingen of nieuwe diensten
door de samenwerking opgenomen door de stakeholders?

Welke nieuwe academische
kennis wordt er gecreëerd?

Diensten en producten

MIDDELEN

Personeel

Vrijwilligers

Vorming

DOELSTELLINGEN

OUTPUT &
TARGETS

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

WAAROM METEN?

— Documenteren
en communiceren
van impact stories
via publicaties en
events.
— Analyseren en
aggregeren van
lessons learned.
— Publiceren van
evaluatierapporten.

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

— Awareness
raising rond belang
van UOS.
— Kennisdeling
rond impactvolle
UOS faciliteren.
— Academici
motiveren om
actief te worden
in UOS.
— Draagvlak
creëren voor UOS
bij instellingen
hoger onderwijs
en de donor.

Waarom
impact?
Waarom impact?
Interne capaciteiten
en vaardigInterne
capaciteiten
heden: Evolueren beursstudenen vaardigheden
ten naar impactvolle agents of
change? Wat zijn factoren van
succes?

Programma’s voor
eindbegunstigden

Experten

Instrumenten

Eindbegunstigden: Worden
Eindbegunstigden

Meer
impact?
Meer impact?
Wat leren we uit de verzamelde
impactinformatie, wat betekent
het voor onze werking, en wat
moet er precies wijzigen om
meer impact te genereren? Via
systematisering van impactinformatie wordt er aan continue
verbetering gedaan. (Zie:
voorbeeld/ VLIR-UOS evalueert
de impact van haar werking.)

nieuwe kennis, toepassingen
en diensten effectief opgenomen?

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Wat is de effectieve bijdrage van
instellingen hoger onderwijs
aan de Sustainable
Development Goals?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Aan projecten die door VLIR-UOS
gefinancierd worden, vragen
we om:
— een theory of change te
ontwikkelen voor het projectvoorstel.
— de indicatoren te identificeren
die aantonen dat de doelstellingen gehaald zijn. Dus: beginwaarden en streefwaarden op
het niveau van output, outcome
en impact.

Naam projectleider

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

VOORBEELD
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De mate waarin
capaciteiten
werden versterkt (aantal
en kwaliteit),
academische
output
(onderzoek),
educatieve
outputs (bv.
curricula), enz.

De mate waarin onderwijs en onderzoek duurzaam zijn
versterkt (meer en/of beter onderzoek/onderwijs), de mate
waarin er nieuwe kennis, toepassingen of diensten zijn
gecreëerd, de mate waarin beursstudenten nieuwe kennis
en vaardigheden effectief toepassen, enz.
Alle projecten volgen acht gestandaardiseerde indicatoren
op. VLIR-UOS gebruikt die om over resultaten te rapporteren op niveau van de gehele portfolio.

De mate waarin nieuwe kennis, toepassingen en diensten
effectief worden opgenomen en toegepast door relevante
stakeholders buiten de academische context (bv. privé-sector, overheid, enz.).
De mate waarin de academische instelling evolueert naar
een echte driver of change (zowel academisch als maatschappelijk).

BRONNEN

Beschikbaar
Beschikbare bronnen
— Indicatoren uit de theory
of change (beginwaarde en
streefwaarde).
— Surveys bij beursstudenten,
afgenomen net voor de op
leiding, kort na de opleiding, en
nadien om de twee jaar.

Extra
Extra bronnen
VLIR-UOS laat diverse evaluaties uitvoeren door externe,
onafhankelijke beoordelingsinstanties.

TIJDSTIP / REGELMAAT
— Midterm + finale evaluatie.
— Thematische, leergerichte
evaluaties na afloop van
interventies die peilen naar
‘hoeveel impact?’ en ‘waarom
impact?’.

METHODE / AANPAK
Surveys, interviews, vergelijkingen tussen nulmeting en
opvolg- of eindmetingen.
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Mezuri, een webapplicatie die impact meet
Kunlabora

Kunlabora is een collaboratieve
softwarefabriek, opgericht in 2018.
We bouwen software-oplossingen op
maat van de klant.

www.kunlabora.be

Impactverantwoordelijke: Kris Aerts
(customer proxy & outreacher)
Missie: Kunlabora wil als bedrijf
expliciet een steentje bijdragen aan
een betere samenleving en mooiere
wereld.
Investeringsthema's: de verzekeringssector, de gezondheidssector, het
beheer van sociale media, de sociale
sector.
Investeringsvorm: Capacity building
en IT-toepassingen.
Profiel sociale organisaties: vzw’s
met een duidelijk maatschappelijk
doel, overheden, enz.
Profiel eindbegunstigden: kansengroepen van de sociale organisaties
en van overheden.

De meerwaarde van Mezuri zit in de samenwerking tussen Kunlabora
en Buurtwerk 't Lampeke. We hebben tijd noch moeite gespaard om al
onze expertise in Mezuri te bundelen rond deze vraag:
Hoe kunnen we voor medewerkers die rechtstreeks met eindbegunstigden werken een meetinstrument ontwikkelen waarmee ze
bruikbare impactinformatie ‘in the field’ verzamelen zonder dat hen
dat te veel belast?
Samen met Buurtwerk ’t Lampeke hebben wij Mezuri ontwikkeld, een
moderne webtoepassing om de effecten van gezinsondersteuning te
meten. Gezinsbegeleiders en gezinnen registreren op basis van de
contactmomenten hun ervaringen op een laagdrempelige manier.
De applicatie leidt daaruit inzichten af via data science-technieken,
en geeft die grafisch weer. Mezuri focust expliciet op het meten van
kwalitatieve effecten, het belang van netwerken en het realiseren van
de sociale grondrechten. Die ‘live’ rapportage ondersteunt de gezinsbegeleiders en de gezinnen in hun traject, en de organisatie in haar
dagelijkse werking en haar strategische keuzes.
Er zit nog meer samenwerkingspotentieel in Mezuri. Zo biedt de
tool de mogelijkheid om samen
te werken over organisaties
heen, zoals het nu al in Leuven
gebeurt. Mezuri kan ook vlot
uitgebreid worden voor andere
'meetvragen' en doelgroepen.

Sociaal investeren is…
impactdata verzameld
bij eindbegunstigden
laagdrempelig meetbaar en
informatief maken.

Buurtwerk ’t Lampeke
is een
buurtwerking, opgericht in 1970. Zij
hebben een buurtgericht aanbod voor alle
leeftijdsgroepen en over alle maatschappelijke thema’s heen. Zo werken ze aan
structurele oplossingen in de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting.
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Mezuri,
eenvan
webapplicatie
die impact meet
canvas/ Plan
aanpak impactmeting
Beleidsbeïnvloeding

MIDDELEN

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

Personeel

Ontwikkeling
van hands-on
tool ‘Mezuri’:
requirementanalyse,
ontwikkeling
betaversie,
finetunen naar
eerste definitieve versie.

Maatschappe
lijke verantwoordelijkheid als
bedrijf verder
opnemen.

Opschalings
mogelijkheden
naar andere
sectoren.

Wat is de impact van gezins
begeleiding op kwetsbare
gezinnen?

Kennisontwikkeling

Diensten
en producten
Zijn onze diensten
en produc-

Waarom
impact?
Waarom impact?
Wat draagt de specificiteit en
de kwaliteit(sbewaking) van
de dienstverlening bij aan de
situatie m.b.t. de grondrechten
van kwetsbare gezinnen?

ten geschikt om de impact van
de gezinsbegeleiding te meten
en op te volgen?
Interne
& vaardig
Internecapaciteiten
capaciteiten
heden:
kan je simultaan kwetsen vaardigheden
bare mensen centraal stellen én
impactcijfers verzamelen?

Programma’s voor
eindbegunstigden

Vrijwilligers

Vorming

Experten

Instrumenten

Eindbegunstigden
Eindbegunstigden: welke
Meer
impact?
Meer impact?
Kunnen we de dienstverlening
verbeteren door deze monitoring?

impact heeft de gezinsbegeleiding werkelijk op het leven van
kwetsbare mensen?

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Kunnen we de drie bovenstaande impactvragen
tegelijk aanpakken door een
dataverzamelingstool te
ontwikkelen?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Hoeveel
impact?
Hoeveel impact?

IMPACTVRAGEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

WAAROM METEN?

DOELSTELLINGEN

Naam
projectleider
Naam projectleider
Kris Aerts (Kunlabora) en
Lieven Verlinde (Buurtwerk ’t
Lampeke)

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

VOORBEELD
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EFFECTEN
LANG

BRONNEN

Beschikbaar bronnen
Beschikbare

De teams Gezinsbegeleiding
hebben een duidelijk idee van
de te verwachten evoluties en
effecten van de gezinsbegeleidingen.

Extra bronnen
Extra

Data science die op basis van
kwalitatieve informatie een
zicht geeft op de evolutie van
die doelgroepen.

De tool wordt
op regelmatige
basis gebruikt.
Het nut is meteen duidelijk.

De werking van de sociale organisaties is efficiënter én effectiever
geworden.

TIJDSTIP / REGELMAAT
De begeleiding voert na de
contactmomenten effectgegevens in het systeem in.
De analyse van de data is
permanent beschikbaar voor
de procesbegeleiding of de
rapportage.

Eindbegunstigden kunnen
zelf in Mezuri
opvolgen of ze
op een aantal
levensdomeinen
- hun sociale
grondrechten - gunstig
evolueren.

Inzichten op evoluties (positief en
negatief) geven (zelf)vertrouwen
en ook kansen om aan te passen.
Het versterkt de ontwikkelings- en
groeikansen van het gezin en van de
gezinsbegeleiding. De manier van
werken (het aanbod) wordt hierdoor
effectiever.

METHODE / AANPAK
Mezuri is een laagdrempelige
webtoepassing. Begeleiders
en gezinnen registreren hun
ervaringen deels in velden
voor vrije tekst, deels via
formulieren.
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Buurtsport Impact Wizard
Sociale InnovatieFabriek
Vzw opgericht in 2013.

www.socialeinnovatiefabriek.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Tomas De Groote
(kennismanager innovatie & impact evaluatie)
Missie: De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en
sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen.
Investeringsthema's: Inspelen op vragen van
organisaties en op actuele thema’s die innovatieve
projecten aanreiken. Bijvoorbeeld: sociaal innovatieve apps, migrantenjongeren, innovatie in de
voedingsindustrie, enz.
Investeringsvorm:
• Expertiseopbouw over de groei van sociale
innovaties in elk mogelijk ontwikkelingsstadium,
van innovatief idee tot systeemverandering.
• Expertisenetwerk van innovatoren en andere
kansengevers.
• Financieringsmogelijkheden.
Profiel sociale organisaties: alle personen en organisaties die een sociaal innovatief project (willen)
uitvoeren, in om het even welke ontwikkelingsfase.
Profiel eindbegunstigden: de eindbegunstigden
van de sociale innovaties.

Eén van de ambities van de Sociale InnovatieFabriek is sociale
organisaties helpen om hun impact op hun eindbegunstigden
in kaart te brengen en te evalueren. Op basis daarvan kunnen
zij hun interventie, businessmodel, fundraising en marketing
bijsturen om hun impact te vergroten. Daartoe ontwikkelde de
Sociale InnovatieFabriek een Impact Wizard . We bieden ook
toegang tot een netwerk van procesbegeleiders en consultants.
Daarom ontwikkelden we de 'Buurtsport Impact Wizard' voor
het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
(ISB). Deze versie van Impact Wizard is op maat van medewerkers van steden en gemeenten die lokale buurtsportinitiatieven
opzetten en ondersteunen: een aanbod van pleintjessport,
fietslessen voor vluchtelingen, opleidingstrajecten voor
kwetsbare jongeren, enz. Sport wordt dus ingezet als middel
voor sportstimuleringsbeleid en sociaal beleid.

Sociaal investeren is…
investeren in de zichtbaarheid
en de bruikbaarheid van de
maatschappelijke impact van
jouw project

Door een Impact Wizard binnen een coherent effectendomein
te ontwikkelen op maat van specifieke sociale organisaties,
wordt het makkelijker om een verandertheorie op te stellen
en om data te verzamelen. Zo een oefening kan de opstap zijn
naar een overkoepelende verandertheorie, bijvoorbeeld rond
de participatieladder of rond sociale cohesie in de wijk.
Deze procesondersteuning vraagt redelijk wat maatwerk bij de
opbouw en de opvolging. Maar, je haalt er grote maatschappelijke winst uit, omdat je via deze weg heel wat impactvragen
tegelijk beantwoordt. Je houdt er niet alleen een impactmeting
aan over, maar het is ook een leerkans voor alle betrokkenen
en organisaties om impactgericht werken op een begeleide
manier in de vingers te krijgen.
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Buurtsport
Impact
Wizard
canvas/ Plan van
aanpak
impactmeting

Hoeveel impact hebben de
buurtsportinitiatieven op
sociale cohesie, gezondheid en
persoonlijke ontwikkeling?

Beleidsbeïnvloeding
Beleidsbeïnvloeding

we met deze tool de expertise
van buurtsportinitiatieven
verder uitbouwen?

Diensten
enproducten:
productenKan
Diensten en

Hoe werken die buurtsport
initiatieven het meest effectief?
Welke veranderingsmechanis
men spelen op de achtergrond?

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

BRONNEN

Personeel

Traject met een
lerend netwerk
op maat van de
leden van ISB.

Buurtsport
Impact Wizard
op maat van de
buurtsportinitiatieven.

Beter impact
gericht werken
en evalueren bij
de buurtsportinitiatieven en
hun opdrachtgevers.

Impactgericht
werken en
evalueren
is ‘normaal’
binnen deze
structuren, en
daarbuiten.

Beschikbaar
Beschikbare bronnen
Kennis en expertise waaronder ook effecten, indicatoren
en werkende mechanismen,
beschikbaar vanuit het
VLAIO-project CATCH, een
samenwerking tussen
VUB, UGent, ISB en lokale
buurtsportinitiatieven.

Kan het lokaal beleid beter
geëvalueerd worden met de
Buurtsport Impact Wizard?

Kennisontwikkeling
Kennisontwikkeling: Kunnen

Waarom
impact?
Waarom impact?

MIDDELEN

buurtsport verder verfijnd
worden naar grotere impact
op de eindbegunstigden?

Interne
capaciteitenen vaar
Interne capaciteiten
digheden:
Helpt deze tool alle
en
vaardigheden

betrokkenen om impactgerichter te investeren en te werken?

Programma’s
voor programKunnen we effectieve
ma’s voor eindbegunstigden
eindbegunstigden
opzetten? (drempelverlaging,
strategisch samenwerken)

Vrijwilligers

Vorming

Experten

Instrumenten

Eindbegunstigden: kloppen
Eindbegunstigden

Meer
impact?
Meer impact?
Kunnen we met
een pilootproject
bestaande
zodanig evalueren
inzichten
en onderzoek
dat de
werkende buurtsportinitiatieven
elementen zichtbaar
effectieve
worden, zodat
we het succesvol
opzetten
en ondersteunen?
mechanisme achter het project
ook op andere contexten kunnen
toepassen?

onze hypothesen over de effec
ten van buurtsportinitiatieven
op de eindbegunstigden?

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Is het haalbaar om op al deze
impactdomeinen in te zetten
en op al deze vlakken een
impact te hebben?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Hoeveel
impact?
Hoeveel impact?

IMPACTVRAGEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

WAAROM METEN?

DOELSTELLINGEN

Naam
projectleider
Naam projectleider:
ISB (Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatie
beleid en Expertisecentrum
Buurtsport)

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

VOORBEELD
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Extra bronnen
Met Impact Wizard en een
traject op maat van de
doelgroep zet je in op alle
uitdagingen tegelijk.

Binnen de
organisatie
gebruikt
iedereen de
Buurtsport
Impact Wizard.

— Expertise van
buurtsportinitia
tieven verder
uitbouwen.
— Diensten van
buurtsportinitia
tieven verder
verfijnen om
meer impact te
genereren voor
de eindbegunstigden.

Sterker lokaal
buurtsport
beleid.

Zo veel mogelijk
gebruikers
bereiken, hen in de
Grotere
impact opbeoogde
het leven
van de eindbegunstigden
opleiden,
en toeleiden naar
een duurzame
job. gezonddrie
impactdomeinen:
persoonlijke
ontwikkeling,
heid, en cohesie in de buurt.

TIJDSTIP / REGELMAAT

METHODE / AANPAK
— Inventarisatie.
— Nulmeting.
— Dataverzameling.
— Evaluatie.
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ESF: een impactmeting die replicatie mogelijk maakt
Europees Sociaal Fonds
Opgericht na WO II. In 1957 onder
die naam opgericht in de schoot van
de Europese Economische Gemeenschap.

www.esf-vlaanderen.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Benedict
Wauters (directeur, innovatie,
transitie & impact evaluatie)
Missie: ruimte maken voor de
ontwikkeling en evaluatie van nieuwe
dienstverlening voor de arbeidsmarkt.
Hierbij is innovativiteit op het Vlaamse
niveau van belang.
Investeringsthema's: arbeidsmarkt.
Investeringsvorm: projectsubsidies
voor de ontwikkeling van innovatieve,
arbeidsmarkt-gerelateerde instrumenten en methoden voor gender
mainstreaming, integratie, jongeren
en werk, leren en competentieontwikkeling, sociale economie, sociale
inclusie, werkgelegenheid, enz.
Profiel sociale organisaties:
verschillende soorten organisaties
en bedrijven.
Profiel eindbegunstigden: mensen die
het risico lopen niet te kunnen (blijven)
participeren aan de arbeidsmarkt.

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen investeert in
effectieve dienstverlening die zo veel mogelijk van de beoogde
gebruikers bereikt. We willen op Vlaamse schaal onze impact
vergroten door successen in de ene context ook in andere
contexten te laten renderen.
En dus moeten we de projecten ‘repliceerbaar’ bouwen. Dat
betekent dat het gemakkelijk en aantrekkelijk moet zijn voor
andere actoren om de mechanismen áchter het succes voor
hun eigen project over te nemen. Alle cruciale elementen moeten dus aanwijsbaar en begrijpelijk zijn, zodat ze aangeleerd
kunnen worden.
Om dit uit te zoeken, financiert ESF een innovatieproces dat
zowel exploratie (probleem onderzoeken en concepten genereren) als prototyping en uiteindelijk pilotering van een dienstverlening kan omvatten. De pilot dient om de impact van de dienst
te evalueren. Daarmee definiëren we de repliceerbaarheid van
het project, wat ons op termijn in staat stelt het pilootproject bij
te sturen en ook in andere contexten toe te passen.

Sociaal investeren is…
leerprocessen faciliteren
waarin innovatoren, samen met
betrokkenen, onderzoeken hoe
maatschappelijke uitdagingen
beter aangepakt kunnen worden
en dit dan effectief aantonen.
© Frank Toussiant

Deze methoden zijn soms relatief veeleisend voor de organisaties die steun krijgen van ESF, maar het belang van een
robuuste impactevaluatie is groot, omdat ESF de schaalbaarheid van deze dienstverleningsmodellen meteen meeneemt bij
aanvang van de investering. De methoden van impactmeting
kosten veel moeite in het begin, maar over langere termijn
rendeert deze extra investering.
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ESF:
die replicatie mogelijk maakt
canvas/een
Planimpactmeting
van aanpak impactmeting
Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling

Diensten
enproducten:
productenWat
Diensten en

Waarom impact?

is het prototype van de dienst?
Werkende elementen? Is de
oplossing repliceerbaar?

Interne
Beschiktcapaciteiten
de organisatie over interne
capaciteit en vaardigheid
en
vaardigheden
om de oplossing te repliceren
en de impact te meten?

Programma’s voor
eindbegunstigden

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

BRONNEN

Personeel

Een goed
gestroomlijnd
investerings
proces, met
heldere
communicatie
voor de organisaties die
ondersteuning
aanvragen.

Geslaagde
pilootprojecten.

Geslaagde
replicaties van
succesvolle
pilootprojecten.

Op Vlaamse
schaal het
verschil
maken.

Beschikbare
Beschikbaar bronnen

Vrijwilligers

Vorming

Experten

Instrumenten

Eindbegunstigden
Meer
impact?
Meer impact?
Kunnen we een pilootproject
zodanig evalueren dat de
werkende elementen zichtbaar
worden, zodat we het succesvol
mechanisme achter het project
ook op andere contexten kunnen
toepassen?

Andere kosten

BELANGRIJKSTE
IMPACTVRAAG
Heeft de te ontwikkelen dienstverlening een aantoonbaar
effect? Wat zijn de werkzame
elementen? Kan dit model
opgeschaald worden?

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Hoeveel impact?

IMPACTVRAGEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

WAAROM METEN?

Naam
projectleider
Naam projectleider:
Benedict Wauters

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

VOORBEELD

Meten met impact

Bestaande output- en
impactinformatie uit huidige
en voorbije investeringsprocessen.

Extra
Extra bronnen

Aantal organisaties dat
ondersteuning
krijgt van ESF.

Dienstverleningsvormen op termijn naar nog meer andere
contexten overzetten, om op Vlaamse schaal het verschil
te maken.

De dienstverlening moet
voortkomen uit een degelijk
businessmodel. Dat wordt
dan uitgevoerd in een
pilootproject dat werkt met
een draaiboek gebaseerd op
een service blueprint.

TIJDSTIP / REGELMAAT

Aantal
personen dat
dienstverlening
krijgt.

Zo veel mogelijk beoogde gebruikers bereiken, met het oog
op duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

METHODE / AANPAK
— Risico op falen pilootproject
reduceren = vooraf alle cruciale
elementen prototyperen met
gebruikers en stakeholders.
— Effectiviteit meten via
robuuste onderzoeksmethoden
(quasi-experimentatie, casestudy onderzoek).
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Meten met impact

uitzoomen/ Hoe meet je de impact van niet-financiële steun op sociale organisaties?
In uitzoomen/ Doelstellingen voor nietfinanciële steun? heb je samen met
de sociale organisatie bepaald welke nietfinanciële steun jullie gezamenlijk project
nodig heeft. Op basis daarvan stelden jullie
doelstellingen en voorwaarden voor de
ondersteuning op.

Soms is het niet eenvoudig om de werkelijke
impact van niet-financiële steun te meten.
De beoordeling van bijvoorbeeld leadership
training is in grote mate afhankelijk van subjectieve indrukken en meerwaarden. Toch kan
je met zorgvuldig uitgekiende vragenlijsten en
indicatoren al een heel stuk weg afleggen.

Nu gaan we bekijken hoe je de impact van
die ondersteuning kan meten. Onderhoud
ook in deze fase een open dialoog met de
sociale organisatie: het is belangrijk dat je
betrouwbare feedback krijgt, zelfs al zou deze
voor bepaalde indicatoren misschien minder
positief zijn.

In de praktijk is impactevaluatie van nietfinanciële steun een combinatie van een of
meerdere pistes:
• Vragenlijsten die peilen naar een subjectief gevoel van vooruitgang bij de
sociale organisatie.
— De onderwerpen waar deze
vragenlijsten naar peilen neem je
best mee op in de doelstellingen
van het schema ‘Doelen voor
niet-financiële steun’. Op die
manier weten de medewerkers
van de sociale organisatie welke
tendensen ze in het oog moeten
houden.
— Laat deze surveys bij voorkeur
opstellen en beoordelen door
een derde partij, die niet bij jullie
project betrokken is. In subjectieve kwesties levert het perspectief
van een buitenstaander doorgaans een scherpere analyse op.

Meet de impact van niet-financiële steun niet
alleen op het einde van het traject, maar ook
tijdens de looptijd, zodat je tussentijds kan
bijsturen.

• Meting van de objectieve indicatoren
waarvoor jullie bij aanvang van de ondersteuning doelstellingen vooropstelden.
Financiële indicatoren zijn hiervoor
uitermate geschikt. Bijvoorbeeld:
— Na ondersteuning voor fundraising: meten van de (extra)
inkomsten uit fundraising.
— Na coaching over financieel
management: meten van de
financiële gezondheid van een
organisatie.
• De vooruitgang meten van de kerncompetenties die jullie voor aanvang
selecteerden uit de tabel extra/ Niveaus
van organisatieontwikkeling bij sociale
organisaties. Met andere woorden: voor
welke organisatorische vaardigheden is
de sociale organisatie een niveau hoger
geklommen dankzij jullie niet-financiële
ondersteuning?

De impactmeting van niet-financiële
steun wordt praktisch toegepast in:
voorbeeld/ ToolBox verstrekt
niet-financiële steun.
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Impact vergroten
Hoe? Evalueren, samenwerken en communiceren!
In dit hoofdstuk kan je aan de slag met één
doel: je impact vergroten. Dat kan door de
meetresultaten er bij te nemen voor analyse
op verschillende niveaus, en bij te sturen
waar nodig.

Een andere optie om je impact te vergroten
is samenwerking met co-investeerders. We
reiken een canvas aan om op zoek te gaan
naar en in gesprek te gaan met (potentiële)
co-investeerders.

De laatste hefboom voor meer impact is
communicatie. Communicatie is in elke stap
mogelijk, en zelfs noodzakelijk om je impact
te vergroten. We geven een overzicht van
mogelijkheden en inspiratievolle voorbeelden.

canvas/ Evalueren met impact

canvas/ Samenwerken met impact

canvas/ Communiceren met impact

voorbeeld/ VLIR-UOS evalueert de
impact van haar werking

voorbeeld/ De co-investeerders rond
Solifin

voorbeeld/ Growfunding
communiceert over haar impact

inzoomen 1/ Hoeveel impact?
inzoomen 2/ Waarom impact?
inzoomen 3/ Meer impact?
uitzoomen/ Van evaluatie naar
leerproces

voorbeeld/ De Nationale Loterij
communiceert om haar donoren
nauwer te betrekken
voorbeeld/ Donorinfo
communiceert om te sensibiliseren

extra/ Gradaties van
communiceren
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canvas/ Evalueren met impact

Te weinig schrijfruimte? A3 schema

MEETRESULTATEN
EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
LANG

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

BEOORDELING

zie inzoomen 1/

zie inzoomen 2/

zie inzoomen 3/
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Waarom dit schema?

Stap voor stap

Je rolde een impactmeting uit op basis van
een plan van aanpak, en geleidelijk aan
lopen de resultaten binnen. Tijd dus voor
synthese en analyse. Want uiteindelijk wil je
achterhalen…
…of je sociale investeringsstrategie werkt.
…of de doelstellingen in je investeringslogica realistisch zijn.
…wat je kan ondernemen om meer
impact te realiseren. Dat doe je door
je investeringsstrategie of investeringslogica bij te sturen. Maar evengoed
door (extra) samenwerkingen op te
zetten, of door je investering een boost
te geven via communicatie.

Stap 1/ Analyseer op basis van je doelstellingen
Het canvas/ Evalueren met impact volgt dezelfde opbouw als
je canvas/ Investeringslogica. Leg je investeringslogica links
naast dit canvas 'Evalueren', en vul de doelstellingen uit je
investeringslogica aan met meetresultaten en conclusies.
1
canvas/ Investeringslogica
canvas/ Investeringslogica

MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN

DOELSTELLINGEN
EFFECTEN
LANG
EFFECTEN
LANG
DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Programma’s
voor
eindbegunstigden
Programma’s voor
eindbegunstigden

METADOELSTELLINGEN

Kennisontwikkeling
Diensten en producten

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Beleidsbeïnvloeding
Kennisontwikkeling

BEOORDELING
BEOORDELING
HOEVEEL
IMPACT?

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

MEER
IMPACT?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT & OUTPUT & EFFECTEN EFFECTENEFFECTEN EFFECTENEFFECTEN EFFECTEN
TARGETS TARGETS KORT
MIDDELLANG
LANG
KORT
MIDDELLANG
LANG

DOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN
EIGENEIGEN
ACTIES
ACTIES

EFFECTEN
MIDDELLANG
EFFECTEN
MIDDELLANG

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

MIDDELEN

EFFECTEN
KORT
EFFECTEN
KORT

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

OUTPUT &
TARGETS
OUTPUT &
TARGETS

SOCIALE ORGANISATIES
CANVAS/
INVESTERINGSLOGICA

MIDDELEN

Beleidsbeïnvloeding

Stap 2/ Vat je meetresultaten samen
Vul voor elke doelstelling en metadoelstelling je gemeten
impact in. Maak zo gedetailleerd mogelijk het onderscheid
tussen de activiteiten van jezelf of de sociale organisaties
waarin je investeert (output) en de effecten die deze activiteiten
over korte, middellange en lange termijn ressorteerden.
2
canvas/ Evalueren met impact
MEETRESULTATEN
EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

BEOORDELING
EFFECTEN
LANG

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

Deze drie fundamentele impactvragen
beantwoord je door dit canvas met meetresultaten samen te leggen met alle andere
schema’s uit dit boek. In dit hoofdstuk komt
dus het hele boek samen, en pluk je de
vruchten!

canvas/ canvas/
Evalueren
met impact
Evalueren
met impact

DOELSTELLINGEN

INVESTERINGSDOMEINEN
INVESTERINGSDOMEINEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
SOCIALE
SOCIALE
ORGANISATIES
ORGANISATIES

Data vergelijken en analyseren
doe je best samen met je
interne en externe stakeholders. Een goede beoordeling
vraagt namelijk een grondig
inzicht in de gemeten processen. Je stakeholders zullen op
sommige processen een beter
zicht hebben dan jijzelf. (Zie:
uitzoomen/ Evalueren met
impact doe je samen.)

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
EINDBEGUNSTIGDEN

De beoordeling van de meetresultaten,
cirkelt rond dezelfde drie kernvragen uit
stap 1 van jouw meetplan:
1. Hoeveel impact? Welke maatschappelijke vooruitgang realiseert jouw
investering effectief?
2. Waarom impact? Wat is het achterliggend mechanisme dat ervoor zorgt
dat jouw investering maatschappelijke
vooruitgang genereert?
3. Meer impact? Hoe kan je je investering
bijsturen naar een nog grotere impact?

Ook evalueren
doe je in overleg
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canvas/ Evalueren met impact
MEETRESULTATEN
EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

BEOORDELING
EFFECTEN
LANG

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Welke parameters je ter beoordeling gaat vergelijken en welke
conclusies je daaruit trekt, is afhankelijk van wat je initieel
via de impactmeting wou te weten komen. Aangezien deze
datavergelijking meerdere canvassen combineert, werken we
die uit in drie afzonderlijke kernvragen.
1. inzoomen 1/ Hoeveel impact? Hoe verhouden je resultaten zich tot je doelstellingen of een vorige (nul)meting?
2. inzoomen 2/ Waarom impact? Hoe komt het eigenlijk dat
je je doelstellingen haalde… of juist niet haalde?
3. inzoomen 3/ Meer impact? Wat kan je ondernemen om
nog meer maatschappelijke vooruitgang te boeken?

3

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Stap 3/ Beoordeel de meetresultaten
Vergelijk de meetresultaten met jouw doelstellingen en
parameters uit de andere schema’s van dit boek. Trek conclusies, en formuleer waar nodig acties om die conclusies in de
toekomst gunstig te beïnvloeden.

Zoals je merkt zit er een opbouw in deze kernvragen: ze gidsen
je van vaststelling via inzicht naar actie. Bij elk van de kernvragen stellen we een aantal subvragen. Beantwoord zo gedetailleerd mogelijk de vragen die voor jou relevant zijn en schrijf je
beoordeling neer in het canvas/ Evalueren met impact.
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inzoomen 1/ Hoeveel impact
Welke maatschappelijke vooruitgang boekte mijn investering effectief?
A
MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN

EFFECTEN
LANG
EFFECTEN
LANG

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
EINDBEGUNSTIGDEN

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
SOCIALE
SOCIALE
ORGANISATIES
ORGANISATIES

A. Vergelijk je meetresultaten met de doelstellingen uit je investeringslogica en noteer
je beoordeling in het canvas/ Evalueren met
impact.

OUTPUT &
TARGETS EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
EFFECTEN
EFFECTEN
EFFECTEN
KORT
MIDDELLANG
MIDDELLANG
LANG

BEOORDELING

EFFECTEN
HOEVEEL
LANG
IMPACT?

HOEVEEL
IMPACT? WAAROM
IMPACT?

BEOORDELING

WAAROM
IMPACT? MEER
IMPACT?

MEER
IMPACT?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Interne capaciteiten
en
vaardigheden
Programma’s
voor
eindbegunstigden
Programma’s voor
eindbegunstigden

EFFECTEN
MIDDELLANG
EFFECTEN
MIDDELLANG

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Kennisontwikkeling
Diensten en producten

EFFECTEN
KORT
EFFECTEN
KORT

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE
ORGANISATIES
CANVAS/
INVESTERINGSLOGICA

Beleidsbeïnvloeding
Kennisontwikkeling

DOELSTELLINGEN
OUTPUT &
TARGETS
OUTPUT &
TARGETS

MIDDELEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Beleidsbeïnvloeding

canvas/ Evalueren met impact
canvas/ Evalueren met impact

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

INVESTERINGSDOMEINEN
INVESTERINGSDOMEINEN

DOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN
EIGENEIGEN
ACTIES
ACTIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

canvas/ Investeringslogica
canvas/ Investeringslogica

• Behaal je de vooropgestelde doelstellingen
op output- en effectniveau?
• Kan je achterhalen wat jouw uniek aandeel
is in de gemeten effecten? Probeer dit in
cijfers uit te drukken, zoals een percentage
of een schaal.
• Tonen je meetresultaten een positieve
evolutie gedurende de investeringsperiode?
Een stagnatie? Een achteruitgang?
• Stel je duidelijke verschillen vast tussen de
sociale organisaties waarin je investeert?
Op welke vlakken?
— Grote afwijkingen tussen de resultaten op outputs en/of effecten?
— Uiteenlopende organisatieprofielen?
— Ze bereiken aanmerkelijk verschillende doelgroepen?

• Ken je sociaal investeerders van wie de
investeringsstrategie of investeringslogica
gelijkaardig is aan de jouwe?
— In welke mate verschillen hun
resultaten van de jouwe? Of beschik
je niet over objectieve gegevens om
dat in kaart te brengen?
— Op welke manier kan je alsnog
inzage krijgen in hun resultaten?

Wil je meer inzicht in het waarom
van jouw successen? Je leest het in
inzoomen 2/ Waarom impact?

Tip
Werk je al met deze investeerders samen, dan kan je
met hen hierover een lerend
netwerk opzetten. Zie: canvas/
Samenwerken met impact.
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inzoomen 2/ Waarom impact?
Hoe komt het dat mijn investering impact realiseerde… of net tekortschoot?

Klopt je investeringslogica?
B

Interne capaciteiten
en vaardigheden
Diensten en producten
Programma’s voor
eindbegunstigden
Interne capaciteiten
en vaardigheden

Programma’s voor
eindbegunstigden

EFFECTEN
LANG

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
TARGETS
KORT

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Diensten en producten
Kennisontwikkeling

EFFECTEN
MIDDELLANG

OUTPUT &
TARGETS

BEOORDELING
BEOORDELING

EFFECTEN

EFFECTEN
KORT
MIDDELLANG

EFFECTEN

EFFECTEN
MIDDELLANG
LANG

EFFECTEN

HOEVEEL
LANG
IMPACT?

MEETRESULTATEN
EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

HOEVEEL

WAAROMIMPACT?
IMPACT?

WAAROM

MEER
IMPACT?
IMPACT?

MEER
IMPACT?

BEOORDELING
EFFECTEN
LANG

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Kennisontwikkeling
Beleidsbeïnvloeding

EFFECTEN
KORT

OUTPUT &
TARGETS

OUTPUT &

canvas/ Evalueren met impact

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

MIDDELEN

MEETRESULTATEN

MEETRESULTATEN

EFFECTEN
LANG

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

• de investeringsdomeinen;
• de acties die je zelf opzet of waarin je
investeert;
• de niet-financiële steun die je verstrekt.

INVESTERINGSBeleidsbeïnvloeding
DOMEINEN

EFFECTEN
DOELSTELLINGEN
MIDDELLANG

EFFECTEN
KORT

OUTPUT &
TARGETS

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA
CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

canvas/ Evalueren met impact

canvas/ Evalueren met impact

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

INVESTERINGSDOMEINEN

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

canvas/ Investeringslogica

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN
EIGEN ACTIES EIGEN ACTIES
EINDBEGUNSTIGDEN
EINDBEGUNSTIGDEN
SOCIALE ORGANISATIES
SOCIALE ORGANISATIES

canvas/ Investeringslogica

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
SOCIALE ORGANISATIES

B. Vergelijk de beoordeling van je meetresultaten met je investeringslogica,
meer bepaald:

Zijn er opvallende positieve of negatieve
neveneffecten van jouw investering? Wat
leer je hieruit?
C

EFFECTEN
LANG
EFFECTEN
LANG

MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN
OUTPUT &
EFFECTEN
EFFECTEN
TARGETS EFFECTEN KORT
MIDDELLANG
EFFECTEN
EFFECTEN
KORT
MIDDELLANG
LANG

EFFECTEN
LANG
HOEVEEL
IMPACT?

BEOORDELING
BEOORDELING
HOEVEEL
WAAROM
IMPACT? WAAROM
IMPACT? MEER
IMPACT?
IMPACT?

MEER
IMPACT?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Diensten en producten
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Interne capaciteiten
en vaardigheden
Programma’s
voor
eindbegunstigden
Programma’s voor
eindbegunstigden

EFFECTEN
MIDDELLANG
EFFECTEN
MIDDELLANG

METADOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES
SOCIALE
ORGANISATIES
CANVAS/
INVESTERINGSLOGICA

Kennisontwikkeling
Diensten en producten

MIDDELEN

EFFECTEN
KORT
EFFECTEN
KORT

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Beleidsbeïnvloeding
Kennisontwikkeling

DOELSTELLINGEN
OUTPUT &
TARGETS
OUTPUT &
TARGETS

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Beleidsbeïnvloeding

canvas/ Evalueren met impact
canvas/ Evalueren met impact

DOELSTELLINGEN

MIDDELEN

DOELSTELLINGEN
DOELSTELLINGEN
EIGENEIGEN
ACTIES
ACTIES

INVESTERINGSDOMEINEN
INVESTERINGSDOMEINEN

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
SOCIALE
SOCIALE
ORGANISATIES
ORGANISATIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN
MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

canvas/ Investeringslogica
canvas/ Investeringslogica

METADOELSTELLINGEN
METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN
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C. Vergelijk je meetresultaten met de outputs
en effecten in je investeringslogica.
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Zijn er contextfactoren die jouw impact
afremmen? Bijv. wettelijk kader, publieke
opinie, enz.
D
Evalueren
met impact
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LANG
IMPACT?

HOEVEEL
IMPACT? WAAROM
IMPACT?

BEOORDELING

WAAROM
IMPACT? MEER
IMPACT?

MEER
IMPACT?

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

canvas/ Investeringslogica
canvas/ Investeringslogica

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

D. Vergelijk je meetresultaten met de
analyse van de maatschappelijke uitdaging
in jouw investeringslogica.

Wat werkt zoals verwacht, en vooral:
wat niet?
E
canvas/ Investeringsstrategie

MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN
OUTPUT & OUTPUT & EFFECTEN EFFECTENEFFECTEN EFFECTENEFFECTEN EFFECTEN
TARGETS TARGETS KORT
MIDDELLANG
LANG
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IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

MEER
IMPACT?

METADOELSTELLINGEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten

EINDBEGUNSTIGDEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

Kennisontwikkeling

SOCIALE ORGANISATIES
CANVAS/
INVESTERINGSLOGICA

• Zie je een correlatie tussen het
succes van jouw investering en een
specifiek profiel van sociale organisatie of eindbegunstigden die je voor
ogen had?
• Wat is de reden voor dit succes of
falen?

canvas/ canvas/
Evalueren
met impact
Evalueren
met impact

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

E. Bereik je de profielen van sociale
organisaties en eindbegunstigden uit jouw
investeringsstrategie?

Programma’s voor eindbegunstigden

Interne capaciteiten en vaardigheden

Beleidsbeïnvloeding
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Ken je sociaal investeerders met een
gelijkaardig profiel als het jouwe?
F

Indien je (nog) geen inzage hebt in de
aanpak van andere investeerders, kan je
hierover met hen een lerend netwerk opzetten. Je leest er meer over in het hoofdstuk
Samenwerken.

canvas/ Samenwerken met impact

MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA
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DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES
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METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUTOUTPUT
&
&
TARGETS
TARGETS

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

• Hoe verhoudt hun impact zich tot de
jouwe?
• Leert hun investeringsstrategie of
investeringslogica jou iets over waarom je met jouw investering bepaalde
aspiraties haalde, of juist niet haalde?

canvas/
Evalueren
metmet
impact
canvas/
Evalueren
impact

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

F. Vergelijk je meetresultaten met de
investeerders uit het canvas/ Samenwerken
met impact.
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WAAROM
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MEER
MEER
IMPACT?
IMPACT?

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

financieel

niet-financieel

lerend

actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?
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niet-financieel
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Zie je mogelijkheden om jouw impact
nog te vergroten? Ga aan de slag met
inzoomen 3/ Meer impact?
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inzoomen 3/ Meer impact?
Wat kan ik ondernemen om nog meer maatschappelijke vooruitgang te boeken?

Liggen de resultaten van je impactmeting en
de aanpak van jouw investering in de lijn van
de roots van jouw sociaal engagement?
G

G. Vergelijk je meetresultaten met de roots
van jouw sociaal engagement, meer bepaald:

canvas/canvas/
Evalueren
metmet
impact
Evalueren
impact

uitzoomen/ De roots van jouw sociaal engagement

MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Missie

Merk je een discrepantie? Welke? En wat ga
je ondernemen om je investering in lijn met je
roots te brengen?

canvas/canvas/
Evalueren
metmet
impact
Evalueren
impact

HOEVEEL
HOEVEEL
IMPACT?
IMPACT?

WAAROM
WAAROM
IMPACT?
IMPACT?

MEERMEER
IMPACT?
IMPACT?
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MEETRESULTATEN
MEETRESULTATEN
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LANG
LANG
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DONOR
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SOCIAAL INVESTEERDER
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SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten
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METADOELSTELLINGEN
CANVAS/ INVESTERINGSLOGICADOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES
SOCIALE ORGANISATIES

&
OUTPUT OUTPUT
&
TARGETSTARGETS

Programma’s voor eindbegunstigden

Interne capaciteiten en vaardigheden

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Merk je een discrepantie? Welke? En wat ga
je ondernemen om jouw investering beter
af te stemmen op de donoren die je fondsen
leveren?

BEOORDELING
BEOORDELING
EFFECTEN
EFFECTEN
LANG
LANG

H

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

H. Vergelijk je meetresultaten met (het profiel
van) jouw donoren in je investeringsstrategie.

Waarden

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Liggen de ethische principes van jouw donoren in lijn van jouw gerealiseerde impact?
Hoe reageerden zij op jouw resultaten? Heb
je voldoende zicht op hun drijfveren om deze
analyse te maken?

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Visie

EFFECTEN
EFFECTEN
MIDDELLANG
MIDDELLANG

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Achtergrond van de stichter?
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CANVAS/ INVESTERINGSLOGICADOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES
SOCIALE ORGANISATIES

• de filosofie van de stichter;
• de ontstaansreden als sociaal
investeerder;
• je missie en visie;
• jouw waarden als sociaal investeerder.

Welke maatschappelijke uitdaging of bekommernis deed ons tot actie overgaan?

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Jaar van ontstaan

Beleidsbeïnvloeding
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Waar zitten je blinde vlekken?
K. Vergelijk de interne capaciteiten en vaardigheden
van je investeringsstrategie en je investeringslogica met hoeveel niet-financiële steun je effectief
geeft, en volgens welke modaliteiten.

• Blijven er kansen onbenut?
• Zijn er externe factoren die je tot nu toe hebt onderschat, maar die wel (mede)
bepalend zijn voor het falen of het succes van een bepaald meetresultaat?
• Brengt je investering op een bepaalde indicator (neven)effecten mee die je
niet had voorzien?

K
canvas/ Investeringsstrategie

I. Vergelijk de investeringsdomeinen van je
investeringsstrategie en je investeringslogica.

J. Vergelijk je doelstellingen voor jezelf met de
metadoelstellingen voor sociale organisaties
in je investeringslogica.
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uitzoomen/ Doelstellingen voor niet-financiële steun
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Strookt het profiel van de sociale organisaties waarin je investeert met
datgene wat je als sociaal investeerder wil bereiken, en wat je al gerealiseerd
hebt? Bereik je effectief de eindbegunstigden die je beoogt?
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N. Vergelijk de meetresultaten van je eigen
acties met de inzet van middelen in je
investeringslogica.
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METADOELSTELLINGEN
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Wat onderneem je om het profiel van sociale
organisaties en eindbegunstigden beter af te
stemmen op wat je wil bereiken? Moet je extra
middelen inzetten zodat je meer impact kan
genereren, via bijkomende investeringen in
sociale organisaties of eigen activiteiten?

WAAROM
IMPACT?

N

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

Merk je blinde vlekken? Welke? En wat ga je
ondernemen om het volle potentieel van jouw
investering te benutten?
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canvas/ Investeringslogica

M

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

M. Vergelijk de meetresultaten van je
metadoelstellingen met de profielen
van sociale organisaties en eindbegunstigden in je investeringsstrategie.
Als je ze bereikt met succes, is het tijd
om uit te breiden naar andere regio's
of om met hen de bakens te verleggen? Als je ze niet bereikt, of niet met
succes, moet je de focus van jouw
investering verleggen?

L

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

L. Vergelijk je meetresultaten met jouw
analyse van de maatschappelijke uitdagingen
die je wil aanpakken en stuur bij.
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WAAROMWAAROM
IMPACT? IMPACT?

Impact vergroten

Wil je jouw investeringen verder uitbreiden?
• Wil je meer eindbegunstigden bereiken? Andere profielen?
• Wil je meer sociale organisaties engageren? Andere
profielen?
• Of wil je net meer eigen acties ontplooien?
• Wil je geografisch uitbreiden?
• Extra investeringsdomeinen? Bijkomende thema’s?
• Wil je (meer) co-investeerders aantrekken?
O. Vergelijk jouw investeringsstrategie
met jouw investeringslogica.

In welke richting(en) ga je uitbreiden?
O
canvas/ Investeringsstrategie
DONOR

SOCIAAL INVESTEERDER

REGIO

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kennisontwikkeling

Kan je jouw investeringsproces
optimaliseren?
• Kan de werving van sociale organisaties
doelgerichter, en hun screening doeltreffender?
• Hebben jullie (samen) de juiste zaken
opgevolgd opdat de sociale organisaties
de afgesproken doelstellingen konden
realiseren?
• Draaien de processen en metingen
efficiënt? Meet je de juiste effecten?
Verzamel je de data op de geschikte momenten? Zijn hun bronnen betrouwbaar?
Gebruik je optimale meetinstrumenten?
Zijn de data accuraat en bruikbaar?

P

Investeringsproces

1

INSTROOM

2

SCREENING EN SELECTIE

3

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

P. Evalueer alle stappen uit jouw investeringsproces.

SOCIALE ORGANISATIE
Diensten en producten

EINDBEGUNSTIGDEN
Programma’s voor eindbegunstigden

Interne capaciteiten en vaardigheden

Ga je de instroom anders aanpakken? De
screening en selectie anders aanpakken?
Ga je je samenwerkingsovereenkomst,
opvolging en afronding aanpassen richting
meer doeltreffende data?

4

OPVOLGING

Beleidsbeïnvloeding

5
canvas/ Investeringslogica

Beleidsbeïnvloeding

Kennisontwikkeling
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KORT
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DE INVESTERING
AFRONDEN

EFFECTEN
LANG

Wil je het onderzoek naar meer impact? een
steviger fundament geven, en verankeren in
de dagelijkse werking van je organisatie? Lees
dan zeker het volgende hoofdstuk uitzoomen/
Van evaluatie naar leerproces.

6

EINDEVALUATIE
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uitzoomen/ Van evaluatie naar leerproces
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3. Ontvang leerzame feedback van interne en
externe stakeholders door jouw lessen en
inzichten met hen te delen via workshops en
events. In het canvas/ Communiceren met
impact lees je hoe communicatie doelgericht
af te stemmen op impact en feedback.

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Interne capaciteiten
en vaardigheden

EFFECTEN
MIDDELLANG

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Diensten en producten

EFFECTEN
KORT

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Kennisontwikkeling

OUTPUT &
TARGETS

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

Beleidsbeïnvloeding

MIDDELEN

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

INVESTERINGSDOMEINEN

2. Ook ten aanzien van je bestuur kan je
met een dynamische leeragenda werken. De
focus van de leervragen zal uiteraard anders
zijn: eerder gericht op de resultaten van je
metadoelstellingen.

canvas/
Evalueren
impact
canvas/
Evalueren
metmet
impact

DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

MAATSCHAPPELIJKE
UITDAGINGEN

• Duid voor elke leervraag een verantwoordelijke aan. Zij of hij volgt de evolutie op
en stoffeert ze met verklaringen. Op basis
daarvan leggen jullie tijdens een volgend
procesoverleg de inzichten over elkaars
leervragen samen.
— De leervraag kan afgesloten worden
wanneer jullie overleg een antwoord
oplevert dat ondubbelzinnig leidt
tot acties die de impact op dat punt
vergroten.
— Zo niet, dan moeten jullie de
leervraag gedurende een nieuwe
cyclus opvolgen, al dan niet met een
verfijnde vraagstelling.
— Beperk je tijdens het procesoverleg
niet enkel tot de bestaande leervragen, maar hou er telkens ook jullie
investeringslogica bij. Nieuwe tussentijdse resultaten kunnen namelijk
nieuwe leervragen opwerpen.

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

canvas/ Investeringslogica

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

Je doet er goed aan om leerprocessen op te
zetten rond dit soort leervragen. Leerprocessen zorgen ervoor dat er effectief lessen
getrokken worden uit de impactmeting. En
zonder lessen geen actie. Via leerprocessen
stel je de impact veilig van je huidige en
toekomstige investeringen, én zorg je ervoor
dat impactgedrevenheid in jouw organisatie
verankerd raakt.

1. Combineer de inzichten van jouw teamgenoten of collega-projectmanagers over
specifieke investeringsdomeinen of investeringsthema’s.
• Bestudeer samen de doelstellingen en
meetresultaten van je outputs en effecten.
Uit de vaststellingen die daaruit voortkomen, selecteer je er vervolgens een aantal
waarvan jullie de toekomstige evolutie
willen opvolgen.
Mik met de formulering van deze leervragen op een opvolging gedurende een paar
maanden. Een te korte opvolgingstermijn
zal jullie te weinig leerkansen bieden. En
een leerproces dat over te lange termijn
wordt opgezet, laat jullie niet toe de vraagstelling dynamisch bij te sturen in functie
van nieuwe evoluties of inzichten.

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

Het canvas/ Evalueren werkt de impactvragen
hoeveel impact?, waarom impact? en meer
impact? uit tot een hele reeks leervragen.
Zoals:
• Zijn de gewenste resultaten bereikt?
• Zo niet, kan het project worden bijgestuurd?
• Wat waren de grootste successen?
• Zijn er gemiste kansen? Waar hebben
we gefaald?
• Welke uitdagingen zijn er?
• Is voldoende capaciteit aanwezig bij de
sociale organisaties waarin je investeert?
• Welke leerpunten kan je meenemen
naar andere projecten waarin je investeert?
• Welke good practices kan je destilleren
uit jouw investering?

91

VOORBEELD

Impact vergroten

VLIR-UOS evalueert de impact van haar werking
VLIR-UOS

Het platform van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), waar het
Vlaamse hoger onderwijs de handen
in elkaar slaat voor universitaire
ontwikkelingssamenwerking (UOS).

www.vliruos.be
bekijk het voorstellingsfilmpje
Impactverantwoordelijke: Koen De
Koster (strategy & quality advisor)
Missie: Sharing minds, changing
lives.
Investeringsthema’s: het opzetten en
uitbouwen van partnerschappen
tussen professoren, onderzoekers
en docenten van de Vlaamse universiteiten en universiteiten uit de diverse
VLIR-UOS-partnerlanden in het
Globale Zuiden.
Investeringsvorm: Ondersteuning
(financieel en niet-financieel) aan
projecten en studenten.
Profiel sociale organisaties: lokale
projecten die onderbouwd zijn door
multidisciplinaire academische
expertise.
Profiel eindbegunstigden: Instellingen hoger onderwijs, studenten,
privé-sector, overheid, middenveld.

Zie ook: voorbeeld/ VLIR-UOS: differentiëring van de impactmeting
VLIR-UOS is een lerende organisatie, en wel op verschillende
niveaus: de individuele academicus, het project, de projectbeheerder, wijzelf als organisatie, en zelfs breder (onze zusterorganisaties, de overheid, enz.).
• Creëren onze initiatieven de gewenste impact?
• Ondersteunen we de juiste projecten?
• Zetten we bij projecten in op de juiste resultaten?
• Dragen onze resultaten effectief bij tot onze impact?
(double-loop learning).
• Hoe leren en verbeteren wijzelf als sociaal investeerder?
(triple-loop learning).
Onze dataverzameling is veel breder geworden. We evalueren
nu zowel individueel per project, als overkoepelend voor alle
projecten samen. En we kunnen onze impact uitsplitsen naar
de verschillende samenwerkingsniveaus die we faciliteren. Dat
brengt nieuwe, zinvolle uitdagingen aan het licht. Nu willen we
met VLIR-UOS nog een stap verder gaan: de lessons learned
institutionaliseren en er acties aan koppelen.

Sociaal investeren is…
meten en leren op verschillende
manieren, voor verschillende
doelstellingen. Blijven zoeken en
innoveren.

© Unsplash
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canvas/ Evalueren
metdeimpact
VLIR-UOS
evalueert
impact van haar werking
MEETRESULTATEN

METADOELSTELLINGEN
SOCIALE ORGANISATIES

DOELSTELLINGEN EIGEN ACTIES

OUTPUT &
TARGETS

EFFECTEN
KORT

EFFECTEN
MIDDELLANG

BEOORDELING
EFFECTEN
LANG

Events over de impact
van VLIR-UOS.

Te besteden middelen
aan projecten per
projectprofiel.

Alle projecten volgen acht gestandaardiseerde indicatoren op. VLIR-UOS gebruikt die
om over resultaten te rapporteren op niveau van de gehele portfolio.

HOEVEEL
IMPACT?

WAAROM
IMPACT?

MEER
IMPACT?

Stijgende interesse en
draagvlak voor universitaire ontwikkelingssamenwerking.

VLIR-UOS investeert sterker
in evaluaties en het verzamelen van impact stories.
Zo organiseerde VLIR-UOS
recent een leergerichte
evaluatie van afgelopen
projecten. We onderzochten
welke mechanismen ervoor
zorgden dat onze resultaten
al dan niet ‘societal impact’
genereerden. Dit is de
impact buiten onze eigen
academische context.

Verschillende bijkomende
initiatieven worden
momenteel gepland:
systematisering van
ex-post monitoring, meer
systematische verzameling
van impact stories.

Elk jaar stelt VLIR-UOS
een rapport op voor elk
land waarin we actief zijn.
We baseren ons daarbij
op de voortgangsrapportering (monitoring) van de
projecten waarin we
investeren. Dat helpt ons
om regionaal uitgesplitste
‘lessons learned’ te
identificeren.

Voorlopig verzamelt VLIR-UOS ad hoc impact stories van
projecten. Aan de hand van deze evaluatie willen we
aanpassingen doorvoeren in de manier waarop we projecten
ontwikkelen, selecteren, uitvoeren en opvolgen.

Voorlopig verzamelt VLIR-UOS ad hoc impact stories over
eindbegunstigden.

METADOELSTELLINGEN
EINDBEGUNSTIGDEN

CANVAS/ INVESTERINGSLOGICA

VOORBEELD
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canvas/ Samenwerken met impact
DOEL

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

financieel

niet-financieel
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actiegericht
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actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?
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Waarom dit schema?
Strategische samenwerking vergroot impact!
Co-investeerders reiken niet alleen extra financiële en niet-financiële middelen aan, maar ook
expertise, netwerk en procesbegeleiding. Hoe
beter de omkadering, des te meer kans dat de
sociale organisaties waarin je investeert hun en
jouw doelstellingen ook effectief halen.
In dit schema kijk je naar een bepaald thema of
een specifieke investering, en breng je daarrond
de betrokken co-investeerders in kaart. Het geeft
een beeld van hoe de samenwerking is uitgebouwd, en waar bijkomende samenwerkingsmogelijkheden liggen.
Ben je nog aan het onderzoeken of co-investering zinvol is? Dit schema helpt je door het
beslissingsproces.
• Heb je al potentiële co-investeerders op het
oog? Inventariseer zo gedetailleerd mogelijk
wat zij kunnen bijdragen en welke rollen
ze zouden opnemen. De meerwaarde van
samenwerking wordt zichtbaar, net als de
eventuele hiaten.
• Zoek je samenwerking, maar heb je nog
geen kandidaten? Stel op basis van jouw
noden de (fictieve) profielen van potentiële
co-investeerders op. Zo krijg je de robotfoto van de co-investeerders waarnaar je op
zoek moet.
• Nadert je investering het einde van haar
looptijd? Met dit schema onderzoek je
mogelijkheden om de continuïteit van de
geboekte resultaten te verzekeren. (Zie:
investeringsproces/5 De investering
afronden)

Voor- en nadelen van samenwerking met co-investeerders
Voordelen

• Samen beschikken jullie over meer middelen, en kunnen dus meer sociale organisaties voor een project aantrekken.
• Risicospreiding op diverse vlakken:
screening & selectie, in geval van falen,
als er nood is aan een extra injectie van
middelen, enz.
• Co-investeerders dragen bijkomende
expertise aan. Dat vergroot de slaagkansen,
en is dus ook een inperking van risico.
• Met een co-investeerder krijg je toegang tot
een extra netwerk van sociale organisaties.
Meer kans dus op organisaties die perfect
aansluiten bij jouw ambities.
• De sociale organisatie wint aan stabiliteit en
toekomstperspectief wanneer ze niet langer
van één geldschieter afhankelijk is.
• Gedeelde administratieve workload weegt
minder zwaar.
• Door je introductie in het brede netwerk van
jouw co-investeerder(s), bouw je aan je eigen
reputatie als sociaal investeerder.

Nadelen

• Als je expertise inbrengt, draag je ook een
deel van de verantwoordelijkheid.
• Sommige van jouw teams kunnen hun workload zien toenemen omdat zij de ‘inbreng’
in de samenwerking leveren waarvan weer
andere teams de vruchten plukken. Wees
alert voor onevenwichtige samenwerkingen.
• Samenwerking kan meer relatiebeheer met
co-investeerders en sociale organisaties met
zich meebrengen. Zet nieuwe beheersstructuren op om het relatiebeheer binnen de
perken te houden.
• Nieuwe beheersstructuren opzetten kost
moeite, maar loont ook de moeite! Toch
zijn tragere beslissingsprocessen vaak
onvermijdelijk. En dus boet je ten dele in aan
bewegingsvrijheid.
• Elke sociaal investeerder heeft logischerwijze zijn eigen agenda. Zijn investeringsstrategie is wellicht ten dele incompatibel
met de jouwe. Focus op de overlappingen!
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Stap voor stap

‘Samen’werking

Stap 1/ Wat is het doel van de samenwerking?
Wat is de overkoepelende noemer waarvoor je samenwerking
zoekt? Overlappende ambities qua thema, domein, uitdaging,
investeringsprofiel, enz.? Of zoek je juist organisaties die nog
níet actief zijn op (een van) die vlakken?

1

Daar geef je dus samen vorm aan. Bij bestaande samenwerkingen bepaal je noden, inhoud
en taakverdeling aan de hand van jullie beider canvas/ investeringsstrategie.
Indien je nog in de onderzoeksfase zit, probeer je zo goed mogelijk in te schatten wat
de potentiële co-investeerder zou kunnen bijdragen, en wat jij daar vanuit jouw canvas/
investeringsstrategie redelijkerwijs tegenover kan stellen.

canvas/ Samenwerken met impact
DOEL

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

financieel

niet-financieel

lerend

actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?

CO-INVESTEERDER:
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niet-financieel
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actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?

CO-INVESTEERDER:
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actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?
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actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?
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Stap 2/ Inventariseer
Schrijf boven elk vak de naam van de (potentiële) co-investeerder. Of benoem het type co-investeerder dat je beoogt.

2

Stap 3/ Wat gaan jullie samen doen?
• Welke vorm krijgt jullie samenwerking?
— Lerende netwerken zijn gericht op uitwisseling
van ervaring en methoden. Bijvoorbeeld over
impactvol investeren.
— Actiegerichte netwerken zetten samen (bijkomende) acties op om meer impact te realiseren in de
eigen of de gemeenschappelijke investeringen.
— En uiteraard zijn er ook mengvormen mogelijk van
lerend en actiegericht.
• Worden er financiële middelen ingebracht? Nietfinanciële? Of allebei?
• Welke initiatieven gaan jullie nemen?
• En wie voorziet voor elk initiatief welke middelen?
3

canvas/ Samenwerken met impact

4

canvas/ Samenwerken met impact
DOEL

DOEL

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

niet-financieel

financieel

niet-financieel

financieel

niet-financieel

financieel

niet-financieel

lerend

actiegericht

lerend

actiegericht

lerend

actiegericht

lerend

actiegericht

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?

Welke initiatieven? Met welke middelen?

canvas/ Samenwerken met impact
DOEL

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

financieel

Stap 4/ Hoe gaan jullie samenwerken?
Met andere woorden: de taakverdeling. Gemeenschappelijke
initiatieven vragen doorgaans enige coördinatie en het aantrekken van de nodige middelen. Eigen aan een samenwerking
is dat deze ‘lasten’ onder beide co-investeerders verdeeld
worden. Beide partijen zullen in overleg en in functie van hun
eigen draagkracht bekijken wie welke (voortrekkers)rol kan
opnemen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over:
• coördinatie;
• middelen aantrekken;
• procesbegeleiding;
• netwerking;
• logistieke ondersteuning;
• planmatige opvolging.

CO-INVESTEERDER:
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Welke initiatieven? Met welke middelen?
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Welke initiatieven? Met welke middelen?
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Welke initiatieven? Met welke middelen?
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De co-investeerders rond Solifin
Solifin

Opgericht in 2019. Ledenorganisatie
van banken; kredietinstellingen;
crowdfunding platformen; stichtingen; particuliere, beheerde en
publieke fondsen; en andere sociaal
investeerders.

www.solifin.be

Impactverantwoordelijke: Sevan
Holemans (directeur)

Missie: ervoor zorgen dat sociaal
investeerders vlotter met elkaar
samenwerken en meer synergieën
creëren.
Investeringsthema's: divers.
Investeringsvorm: equity, schuld,
microfinanciering, giften, enz.
Profiel sociale organisaties: sociale
ondernemingen (ook social-profit
organisaties).
Profiel eindbegunstigden: eindbegunstigden van de sociale ondernemingen.

Solifin is een samenwerkingsplatform van sociaal verantwoordelijke investeerders dat breed informeert over investeringsmogelijkheden, en dat de brug slaat tussen sociaal investeerders en sociaal ondernemers.

Dankzij het platform en de
screeningmethode van Solifin winnen
ondernemers tijd bij het zoeken naar
financiering, omdat ze één single
point of contact hebben naar diverse
financiers. Projectleiders vinden bij ons
een waardevol netwerk.

Sociaal investeren is…
samen investeren.
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De co-investeerders
rondimpact
Solifin
canvas/
Samenwerken met
DOEL
Solifin ademt samenwerking uit. En dus is het belangrijk dat zowel stichtende als toekomstige leden ten volle hun financiële en niet-financiële rol in het samenwerkingsverband kunnen uitspelen.

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

CO-INVESTEERDER:

Leden van Solifin

Brussels Gewest

Media

Sociale InnovatieFabriek

financieel

niet-financieel

financieel
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Welke
initiatieven? Met welke middelen?
Welke initiatieven?
— Website promoten ( www.solifin.be
).
— Lerende netwerken opzetten om de screening en
selectie van sociale onderneming voor (co-)investering
te harmoniseren.
— Brede communicatie via eigen media.
— Pitchsessies voor geselecteerde projecten bijwonen.
Welke middelen?
— Lidgeld van de leden van Solifin.
— Personeelstijd voor deelname aan de lerende
netwerken.
— Logistieke ondersteuning.

Welke
initiatieven?Welke
Met welke
middelen?
Welke initiatieven?
middelen?
— Oprichtingskosten vzw Solifin.
— Steun om het netwerk te laten groeien en meer
sociale ondernemers te helpen bij het vinden van
financiering.
— Ook het aspect "leren" is belangrijk voor de regio.
Solifin zal daarom gegevens over de fondsenwerving
door sociale ondernemers in Brussel publiceren.

Welkeinitiatieven?
initiatieven?
Met middelen?
welke middelen?
Welke
Welke
— Artikels publiceren over Solifin.
— Artikels publiceren over de sociale ondernemers
die via het Solifin-netwerk fondsen kunnen werven.

Welke
initiatieven? Met welke middelen?
Welke initiatieven?
— Cocreatie van samenwerkingsmodel rond
impactgericht werken.
— Workshops Financieringsmix: cocreëren en geven.
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Middelen aantrekken:
via nieuwe leden.
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Netwerking: via website,
communicatie, via eigen
netwerk.
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Planmatige opvolging
oprichting Solifin.
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Communicatie
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Waarom dit schema?
Kritisch meten en evalueren doe je niet alleen aan het einde
van je investering, maar bij voorkeur ook tijdens de looptijd. Zo
houd je permanent zicht op je successen en kan je waar nodig
lessen trekken en bijsturen.
Maar, gerealiseerde impact blijft slechts half werk zo lang je
deze niet wereldkundig maakt. En dit zowel naar de brede
samenleving, als bij de rechtstreeks betrokkenen (collega’s,
eindbegunstigden, donoren, raad van bestuur, enz.). Elke maatschappelijke speler zit namelijk diep in z’n eigen bos. Aan jou
om te visualiseren hoe groot en mooi de bomen ondertussen
geworden zijn dankzij jouw investering!
Bij communicatie gaat het er niet enkel om jouw project op
de kaart te zetten, maar ook om reactie los te weken. Die
feedback helpt jou om je investering bij te sturen naar nog
meer impact. Zorg dat inhoud en vorm van jouw communicatie
op zo’n wisselwerking aansturen.

Communiceer al tijdens de looptijd van je investering. Bijvoorbeeld: op voorhand gepland bij het behalen van bepaalde
mijlpalen, maar even goed ad hoc naar aanleiding van onverwachte of opzienbarende successen. En beperk je niet enkel tot
de realisaties, maar koppel daar ook een paar leerpunten aan.
Zo geef je blijk van je aanhoudend engagement voor het thema
en de samenleving.
Communiceren vraagt dus wat planning:
• Wat is het doel van de communicatie?
— Wat zijn de triggers om tot communicatie over
te gaan?
— Wat wil je bereiken door te communiceren?
• Wat wordt de inhoud van de communicatie?
• Welk communicatiemedium kies je? Met andere woorden: welke doelgroep wil je via welke weg bereiken?
In de tabel op de volgende pagina lijsten we een aantal
strategieën voor communicatie op. Daarna volgen een paar
praktijkvoorbeelden die alles wat concreter maken.
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extra/ Gradaties van communiceren
informeren

aanzetten
tot actie

DOEL VAN DE COMMUNICATIE

INHOUD VAN DE COMMUNICATIE

COMMUNICATIEMEDIUM

Kernachtig en snel communiceren over één (deel)aspect. Bijv.
een specifieke target is gehaald.

Zet de feiten kort en duidelijk op een rij, en illustreer met een
minimum aan cijfers.

Brochure, affiche, infographic, sociale media.
voorbeeld/ Growfunding

Enkele feiten in context schetsen, maar nog steeds beknopt.

Zet de feiten op een rij en belicht de behaalde effecten.
Contextualiseer je resultaten met wat achtergrond (investeringsstrategie, investeringslogica, impactambities, enz.).
Beperk je tot hoogstens enkele pagina’s.

Brochure, jaarverslag, website, persbericht, affiche.
voorbeeld/ Growfunding

Grondig(er) inzoomen op een coherent domein of perspectief
van jouw investering. Bijv. een regionaal resultaat, een specifieke doelgroep, portfolio van sociale organisaties, enz.

Stel het ‘profiel’ op van het domein of perspectief. Maak de
diversiteit zichtbaar in een reeks van publicaties of casestudies.

Brochure, video, website, rapport over een specifiek onderwerp.
voorbeeld/ Growfunding
voorbeeld/ De Nationale Loterij
voorbeeld/ Donorinfo

Verbinding maken met een bepaald maatschappelijk segment
door hen de reële impact van je investering te laten ervaren.

Breng je onderwerp tot leven in een krachtig verhaal van
redelijke omvang (enkele pagina’s).

Video (op website), audioverslag, voorstelling tijdens een
event.
voorbeeld/ De Nationale Loterij
voorbeeld/ Donorinfo

Een bepaald maatschappelijk segment bewegen om tot actie
over te gaan of jouw zaak te bepleiten.

Geef een uitgebreide analyse, met overzicht en achtergrond.
Wees op een zachte manier expliciet in je call to action: de
aanmoediging om engagement op te nemen.

Charter, rondetafelgesprek tijdens een event, longread,
keynote speaker.

Het regionaal bereik van jouw investering illustreren, aangevuld met mogelijkheden voor geografische uitbreiding.

Schets een ‘rijk’ totaalbeeld: gebruik voldoende indicatoren
die alle belangrijke dimensies belichten. Zorg voor een heldere
en eenvoudige inhoudelijke structuur zodat de lezer er vlotjes
doorheen leest of navigeert. Gebruik kleurcodes om regionale
verschillen in de verf te zetten.

Website, affiche, infographic, voorstelling bij
partnerorganisaties.
voorbeeld/ De Nationale Loterij

In kaart brengen van de verschillende maatschappelijke krachten of verhoudingen die zich op een bepaald thema aftekenen.

Leg verbanden tussen de verschillende factoren, zienswijzen,
evoluties. Werk per onderwerp en stel de effecten in relatie tot
de trends in de data.

Interactieve presentatie tijdens een werksessie.

Een helder overzicht geven van de doelstellingen van jouw
investering, en de mate waarin je die ook effectief behaalt.

Werk onderwerp per onderwerp, en belicht die vanuit elke
invalshoek die jouw data toelaten. Bekrachtig jouw doelstellingen met je gerealiseerde acties en de effecten die daaruit op
korte, middellange en lange termijn voortvloeiden. Illustreer je
resultaten met grafieken en diagrammen.

Werksessie tijdens een bestuursvergadering.
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Growfunding communiceert over haar impact
Growfunding

Vzw ontstaan vanuit een ESF-projectsubsidie.

www.growfunding.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

Impactverantwoordelijke: Frederik
Lamote (coördinator, lector Odisee
Hogeschool)

Growfunding zet zich in om het sociale, culturele en economische potentieel van de stad ten volle te benutten.
Growfunding wil haar impact opschalen en communiceert
daarom doelgericht over haar bewezen impact om uit te
breiden naar andere regio’s en sociale projecten.

Sociaal investeren is…
nieuwe vormen van
solidariteit bedenken.

Missie: Growfunding gelooft in de
kracht van participatie, ondernemend
burgerschap en civic crowdfunding
als motor voor sociale verandering en
als oplossing voor maatschappelijke
uitdagingen.
Investeringsthema's: praktijken
en projecten die cocreatief zijn en
inspelen op de ruimtelijke, sociale,
culturele, economische, ecologische
en politieke context om een meerwaarde te bieden voor lokale gemeenschappen.
Investeringsvorm: reward based
(civic) crowdfunding.
Profiel sociale organisaties: ‘bottom
up’-initiatievan van feitelijke verenigingen, vzw’s, enz.
Profiel eindbegunstigden: lokale
initiatiefnemers en hun community.
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Growfunding
communiceert
over haar impact
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Communiceren
met impact
DOEL VAN DE COMMUNICATIE

INHOUD VAN DE COMMUNICATIE

MEDIUM

Kernachtig en snel communiceren over één (deel)aspect.

Jaaroverzicht 2018-2019.

Infographic

Enkele feiten in context schetsen, maar nog steeds beknopt.

De impactcijfers van Growfunding.

webpagina met interactieve grafieken
sociale media.

Grondig(er) inzoomen op een coherent domein of perspectief van jouw
investering.

Charter.

Opgemaakt in Word, verspreid als pdf.

verspreid via onze website en sociale media.

op onze website, verspreid via
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De Nationale Loterij communiceert om haar spelers nauwer te betrekken
Nationale Loterij

Opgericht in 1934 als Koloniale Loterij om geld in
te zamelen voor Belgisch Kongo. Sinds 1962 actief
onder de huidige naam.

www.nationale-loterij.be
bekijk het voorstellingsfilmpje

We willen onze fundraisings- en communicatiestrategie
verbeteren door transparanter met onze spelers te communiceren en hen nauwer bij onze werking te betrekken.
We willen duidelijk maken dat de driehoek spelen, winnen
en helpen in het DNA van de Nationale Loterij zit, en de
Nationale Loterij deel uitmaakt van het DNA van België.
Onze
winnende
cijfers van
2019
M E E R DAN S PE LEN

Impactverantwoordelijke: Chris Luypaert en
Ingeborg Vijgen (dienst subsidies)
Missie: de Nationale Loterij is een maatschappelijk
verantwoorde en professionele dienstverlener op
vlak van spelplezier. Voor de uitvoering van haar
unieke opdracht steunt ze op vier pijlers: subsidies,
verantwoord spel, winnaarsbegeleiding, kwaliteit en
veiligheid.
Investeringsthema's: sociale, wetenschappelijke,
culturele projecten, sportprojecten en talentontwikkeling.
Investeringsvorm: Subsidies (via een jaarlijks
Koninklijk Besluit), sponsoring, ondersteuning van
andere fondsen en stichtingen via open subsidiekanaal of met thematische oproepen (bijvoorbeeld rond
duurzame ontwikkeling of armoedebestrijding en
sociale inclusie).
Profiel sociale organisaties: publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw’s, instellingen van openbaar nut, enz.)
Profiel eindbegunstigden: verschillende geledingen
van de Belgische maatschappij, mensen en dieren,
via de projecten en organisaties die de Nationale
Loterij, dankzij haar spelers, steunt.

Sociaal investeren is…
spelers als volwaardige
stakeholders informeren over
de impact van de middelen
die ze ter beschikking stellen
van de maatschappij.

Elke dag werd er meer dan

€ 500.000

via goede doelen terug
verdeeld over het hele land
In totaal ging er meer dan

€ 320.000.000

terug naar de samenleving via
tal van projecten en organisaties

29
winnaars rang 2

grote
winnaars
144270012_RoulartaMagaz_190x267.indd 1

1
grote
winnaars

grote
winnaars

Jackpot winnaar

€ 32.676.840

349 23
organisaties kregen
financiële steun
dankzij al onze
spelers

WINNAARS

ZIJN NU CHILL
VOOR DE REST
VAN HUN LEVEN

13/01/2020 15:11
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De Nationale
Loterij communiceert
canvas/
Communiceren
met impact om haar spelers nauwer te betrekken
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INHOUD VAN DE COMMUNICATIE

MEDIUM

Verbinding maken met de spelers door hen de reële impact van onze
investering te laten ervaren.

We laten de Lottotrekking op televisie voorafgaan door een filmpje over één
van de projecten die we ondersteunen.

Een reeks filmpjes De Nationale Loterij steunt…
Bijvoorbeeld:
.
Be Vocal
(sociaal)
Stichting Brandwonden
(sport)
Belgisch Olympisch en interfederaal comité
(duurzame ontwikkeling)
FruitCollect
MS Liga

Grondig(er) inzoomen op een coherent domein of perspectief van de
investering, die de Nationale Loterij dankzij haar spelers kan realiseren.

Jaarverslag van de subsidies die we verstrekken.

Nieuwsbrieven en magazines (online en offline).

Regionaal bereik van de investering illustreren, aangevuld met mogelijkheden voor ruimere geografische spreiding.

Verdeling van het subsidiebudget in 2019 (zoals vermeld in het Koninklijk
Besluit).

Infographics

op onze website.
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Donorinfo communiceert om te sensibiliseren
Donorinfo

Stichting van openbaar nut, sinds 2005.

www.donorinfo.be

De stakeholders van Donorinfo zijn divers: particulieren,
professionelen, schenkers, goede doelen, enz. Wij willen hen
overtuigen van het nut van transparantie conform ons model
‘Geven in vertrouwen’, en hen sensibiliseren om dat model zelf
ook uit te dragen.

Impactverantwoordelijke: Sigrid Maes
en Manuela Meeùs (coördinatoren)
Missie: Donorinfo stimuleert solidariteit
en vrijgevigheid op basis van vertrouwen.
Investeringsthema's: financiële transparantie stimuleren en slagkracht van
sociale organisaties verhogen.
Investeringsvorm: gratis transparantiescreening door interne, onafhankelijke
experts en publicatie van gecontroleerde
financiële gegevens van meer dan 200
goede doelen volgens een uniform
model.
Profiel sociale organisaties: vzw’s,
ivzw’s en stichtingen, in België gevestigd
met een ondernemingsnummer die hulp
bieden aan personen in nood of werken
aan een duurzame samenleving en die
een expliciet beroep doen op giften.
Profiel eindbegunstigden: personen
in nood die geholpen worden door de
sociale organisaties op donorinfo.be

Sociaal investeren is…
kunnen geven in vertrouwen.

© Unsplash

Wie aan een goed
doel geeft, wil dat z’n
geld goed besteed wordt.
Daarom is het belangrijk
dat organisaties open en
transparant communiceren
over de manier waarop ze
hun middelen besteden.
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Donorinfo
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impact
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Grondig(er) inzoomen op een coherent domein of perspectief van jouw
investering.

Overzicht van het grote aantal doelen dat Donorinfo heeft doorgelicht. In
elke communicatie op sociale media of artikel in de nieuwsbrief verwijst
Donorinfo naar het belang van transparantie en de meerwaarde van de
onafhankelijke screening door Donorinfo.

Publiek toegankelijke database
en een elektronische nieuwsbrief.

Verbinding maken met een bepaald maatschappelijk segment door hen de
reële impact van je investering te laten ervaren.

We publiceren jaarlijks een uitgebreide samenvatting van de financiële
monitoring van elke doorgelichte, sociale organisatie.

De 'Barometer van goede doelen' is beschikbaar op de website en wordt
verspreid onder de partners van Donorinfo.

op onze website. Ook via sociale media
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