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Impact vertrekt vanuit onze WHY
change

Organisaties kunnen meer realiseren met meer impact voor hun doelgroep

long term
outcome

Organisatie groeit duurzaam

short term
outcome

Sterkere organisatie door kennis- en ervaringsoverdracht

activity

Gepersonaliseerde begeleidingen en opleidingen die
worden aangeboden via competentiegericht vrijwilligerswerk

context
opportunity

Sociale organisatie wenst zich duurzaam te ontwikkelen
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2013 impact studie

• Een methodologie uitwerken die afgestemd is op het
meten van de effecten van ToolBox begeleidingen
• De impact van de ToolBox begeleiding op het
management van de VZW’s evalueren
• Advies en aanbevelingen formuleren voor ToolBox
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2013 impact studie

Kirkpatrick’s

1. Reaction
Wat vonden de deelnemers van de ToolBox
begeleiding? Hoe was die ervaring?

vier niveaus

2. Learning
Hebben de deelnemers daadwerkelijk iets geleerd? Is
hun kennis en vaardigheden verbeterd?

3. Behavior
Hebben de deelnemers daadwerkelijk iets anders gedaan als gevolg van
de ToolBox begeleiding?

4. Results
Wat wat het effect van de ToolBox begeleiding op de organisatie?
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ToolBox investeringsproces
INSTROOM
Sociale organisatie wenst
zich duurzaam te
ontwikkelen

OPVOLGING
Regelmatig contact tussen
ToolBox coördinator en de
betrokken ToolBox leden
(organisatie en vrijwilligers)

SCREENING EN
SELECTIE
Tijdens tweewekelijkse
Coördinatie Comité op
basis van vastgelegde
criteria

TEAM SAMENSTELLING

In de meeste gevallen
begeleiden twee
competentie gerichte
vrijwilligers een project

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Memorandum Of
Understanding met
duidelijke afspraken en
doelstelling van de
ToolBox begeleiding

Aanbevelingen impact studie
• Structurele evaluatie doorvoeren
• Organisaties blijven volgen

EINDEVALUATIE

• Verbeteren van de opvolging van de leden
• In het begin duidelijke afspraken maken

Samen met alle betrokken
is er een evaluatie
vergadering waar het
project wordt geëvalueerd

• Team samenstelling is belangrijk
• Vereenvoudigen van project categorieën

5

ToolBox project categorieën
Promotie
Missie & Visie

Projecten om de manier waarop de organisatie haar missie uitvoert te definiëren of te
optimaliseren, met als doel de impact van de NPO te vergroten.
‘De juiste dingen doen’.

Governance

Projecten om een good governance binnen de NPO op te bouwen en te
implementeren: verduidelijking van rollen, verantwoordelijkheden en processen om de
organisatie en effectiviteit van de Raad van Bestuur en het team te waarborgen.

Efficiëntie

Projecten die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van een organisatie, in elk
operationeel domein, door het verbeteren van de processen en de productiviteit.
‘De dingen goed doen’.

Diversificatie
en verhogen
inkomstenstromen

Projecten die bijdragen aan de diversificatie en het verhogen van de inkomsten van
een organisatie, door het genereren van inkomsten uit subsidies, giften, de verkoop
van goederen en diensten, of het gebruik van kapitaal of activa, of andere potentiële
bronnen van inkomsten.

Leadership

Projecten die tot doel hebben de stuurgroepen van de NPO te ondersteunen om
ervoor te zorgen dat ‘De juiste dingen doen' en ‘De dingen goed doen' ingebed
zijn in de dagelijkse gang van zaken op elk niveau van de NPO.
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KISS
SAMEN
AGENDA

Het maakt niet uit hoe langzaam
je gaat, zolang je maar niet stopt
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