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Impact Monitoring 
Impact monitoring wordt steeds belangrijker voor organisaties. Impact monitoring is het 
inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarde van een organisatie, gebaseerd op data. 
Ophalen van deze maatschappelijke waarde heeft vele voordelen. Zo helpt het bij 
rapporteren aan externen maar ook bij interne doorontwikkeling. Een praktisch voorbeeld is 
het opmaken van een maatschappelijk jaarverslag.  
 
Binnen de sport wordt impact monitoring steeds belangrijker. Veel organisaties kampen met 
vragen over dit onderwerp zoals:  
 

§ Hoe krijg je jouw resultaten nou inzichtelijk?  

§ Wat wil je weten en wat niet?  

§ Wat zijn goede instrumenten om dit te doen?  

§ Impact reporting bij subsidies en rapportages 

Om een antwoord op deze vragen te geven bieden wij de kennismakingscursus Impact 
Monitoring en Evaluatie in de sport.   

 
Wat de cursus inhoudt 

De cursus impact monitoring en evaluatie is een laagdrempelige 
instapcursus waarin we je van A tot Z meenemen in het proces van 
impact monitoren. Hiernaast voorzien we je van praktische tips en 

tools om de impact van jouw organisatie (of project) in kaart te 
brengen. De cursus bestaat uit verschillende modules: 

 
§ De theory of Change (TOC):  

§ Stakeholderanalyse 

§ Gebruik methoden 

§ Gebruik instrumenten 

Na afloop van de cursus heb je voldoende kennis om zelfstandig de 
impact monitoring en evaluatie van een project of organisatie te doen. 

Je beschikt over praktische tools en hebt de theoretische achtergrond om 
het gehele proces te doorlopen. Ook komen er inspirerende praktijkcases voorbij.  
 
Praktische Informatie 
De cursus bestaat uit een dag. De kosten van de cursus bedragen eenmalig € 500,- (exclusief 
BTW) per cursist maar het is ook mogelijk de cursus in company te houden. 



 

Voor wie?  
De cursus is voor iedereen die vanuit zijn of haar functie moet rapporteren richting 
opdrachtgevers, zoals programmamanagers, directeuren, buurtsportcoaches en externe 
adviseurs die bezig zijn met de impact van sport. 
 
Bij vragen of interesse kunt je ons mailen op dico@stichtinglifegoals.nl 
 
  


