
Voor wie is

jouw

initiatief er?

Randvoorwaarden: Voorwaarden die nodig zijn om

het initiatief draaiende te houden. 

Hogere effecten:

Effecten die niet

direct door jouw

activiteiten

komen maar

waaraan je wel

indirect bijdraagt.

Start hier!

Structureren:

1. Loop nog een keer je veranderverhaal door

2. Haal de dubbele of overlappende post-its eruit of voeg ze samen

3. Sleep alle post-its naar de linkerkant van de stippellijn op het blad. Zo kan je makkelijk aan stap 7 Clusteren beginnen. 

Hulpvragen

Wat doe jij

concreet voor

de doel-

groep(en)?

Wat zijn de

directe

resultaten van

de activiteit?

Wat verandert

 er bij je

doelgroep

door dit

resultaat?

Doelgroepen: 

De mensen die jij

wilt helpen met je

initiatief en andere

betrokkenen

Directe resultaten:

Telbare uitkomsten

van jouw

activiteiten

Directe effecten:

De effecten op je

doelgroepen

doordat jouw

initiatief er is

Wat zijn de

doelen die je

indirect met

jouw initiatief

hebt bereikt?

Dit onderdeel hoort bij Aanpak

Aanpak: 

Activiteiten die worden

ondernomen om

effecten te bereiken.

Houd rekening met het

verschil tussen

activiteiten en

randvoorwaarden bij

dit onderdeel.

Eindig hier!

Cluster

1. Begin met clusteren: kies één hoger effect dat voor jouw initiatief het belangrijkst is en plaats die in het blauwe ovaal.

2. Loop daarna het veranderverhaal van boven naar beneden door en plaats de meest relevante post-its die bijdragen aan het gekozen hogere

effect ook in het blauwe ovaal in de juiste laag.

3. Begin daarna opnieuw met clusteren van het tweede hogere effect in het groene ovaal. Je initiatief heeft waarschijnlijk meer dan twee

veranderverhalen. Door maar twee hogere effecten te kiezen, focussen we op de belangrijkste veranderverhalen van je initiatief. 

4. Het kan voorkomen dat je post-its voor beide ovalen wilt gebruiken. Plaats die post-its dan in het overlappende gedeelte van de groene en

blauwe ovalen.

5. Als je meer veranderverhalen wilt clusteren, kan dat door dezelfde methode en opbouw te gebruiken door naast het frame verder te

werken. 

*

*

Veranderverhaal tool
3.

Hulp nodig?

Kijk rechts van de tool bij 3A. 

voor hulpbouwstenen en bij 

3B. voor hulpvragen!


