
• Voldaan gevoel

• Maatschappelijke bijdrage leveren

• Zingeving/ iets voor de medemens 

kunnen doen

• Blik verruimen m.b.t. de 

samenleving

WAT IS JOUW IMPACTCLAIM IN ÉÉN ZIN?

Blije mensen

▪ Gezamenlijk intakegesprek 

▪ Vaststellen beperkingen

▪ Vaststellen interesses en 

hobby's

▪ Voorwaarden bepalen: Uitleg 

werkwijze fietsmaatjes en afspraken

▪ Schema afstemmen

▪ Effecten meten en monitoren (PDCA))

ACTIVITEITEN

• Fietsafspraken in agenda/Schema

• Contactmomenten met gast

• Contactmomenten met 

mantelzorger

• Contactmomenten met 

coördinator/lokaal team

• Andere activiteiten bij Fietsmaatjes

• Fietsschema

• Informatie over andere 

mogelijkheden voor ondersteuning

•

▪ Zoeken van een vrijwilliger
▪ Door kijken en luisteren
▪ Behoefte peiling en mogelijkheid
▪ Koppeling met vrijwilliger
▪ Afstemmen met mantelzorger 

(indien nodig)

▪ Structurele afspraak om te fietsen

▪ Monitoren aanbod  en uitvoering 

blijven volgen  (Cyclisch proces (PDCA))

• Fietsafspraken in agenda/Schema

• Contactmomenten met vrijwilliger

• Contactmomenten met lokaal team

• In beweging komen/zijn

• Buitenlucht ervaren, wind door de 

haren

• Onder de mensen

• Komen op oude en nieuwe 

plekken die anders buiten bereik 

blijven

• Genieten (bijv. iets lekkers bij de koffie)

• Thuiskomen met verhalen

• 1 op 1 contact met 

maatje/vrijwilliger

• Initiatieven nemen
• Stimulans
• Breder kijken (wat kan wel)

• Mogelijkheden ervaren

• Beter slapen/nachtrust

• Verminderen eenzaamheidgevoel 

of het voorkomen daarvan

• Genieten in vele opzichten door 

samen te fietsen

• Er toe doen

•

OUTPUTS
Directe resultaten van je 
activiteiten

ACTIVITEITEN

EFFECTEN
De effecten op je doelgroepen; 
wat verandert er bij wie?

HOGERE EFFECTEN
Effecten die niet direct door jouw 
activiteiten komen maar waaraan 

je wel indirect bijdraagt.

GAST MANTELZORGER

AANNAMES:

STAKEHOLDER 1 STAKEHOLDER 2 STAKEHOLDER 3

VERANDERTHEORIE VAN: Fietsmaatjes Borne 

VRIJWILLIGER

1

2

3

CONTEXTFACTOREN (POSITIEF & NEGATIEF):

A

B

C

4

5

6

▪ Zoeken van een gast
▪ Intake gesprek
▪ Proefrit en instructie fiets
▪ Peilen interesses/hobbies
▪ Koppeling met gast
▪ Afstemmen met mantelzorger 

(indien nodig)

▪ Structurele afspraak om te fietsen

▪ Monitoren uitvoering en blijven 

volgen  (Cyclisch proces (PDCA))

ACTIVITEITEN

OUTPUTS
Directe resultaten van je 
activiteiten

OUTPUTS
Directe resultaten van je 
activiteiten

• Tijd voor  eigen activiteiten

• Rust en een moment voor je zelf

• Andere gespreksonderwerpen

• Partner die gefietst heeft

• Partner die buiten is geweest en 

beweging heeft gehad

EFFECTEN
De effecten op je doelgroepen; 
wat verandert er bij wie?

• Sociale contacten

• Tijdsbesteding

• Bewust worden van de omgeving, 

er anders naar kijken

• In beweging zijn

• Buiten zijn

EFFECTEN
De effecten op je doelgroepen; 
wat verandert er bij wie?

• Respijtzorg

• Gevoel dat er ondersteuning is

• Mogelijk beter nachtrust

• Positieve contact momenten 

• Minders stress

•

HOGERE EFFECTEN
Effecten die niet direct door jouw 
activiteiten komen maar waaraan 

je wel indirect bijdraagt.

HOGERE EFFECTEN
Effecten die niet direct door jouw 
activiteiten komen maar waaraan 

je wel indirect bijdraagt.



Blije mensen
WAT IS JOUW IMPACTCLAIM IN ÉÉN ZIN?

VERANDERTHEORIE VAN:  Fietsmaatjes Borne

PLAATS HIER JE 
LOGO

AANNAMES:

1

2

3
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Effect meting

• Kwantitatief

• Aantal keren dat fiets gebruikt wordt

• Aantal gasten dat fietst

• Frequentie waarin de gast fietst

• Kwalitatief

Passief

• Reacties verzamelen via een gastenboek

• Reacties verzamelen via reviews op onze website

Actief

• Door kaartjes uit delen met de vraag om daar de ervaringen op te schrijven


