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Ons onderzoek

Twee doelen
− Werkzame ingrediënten voor een blijvende impact
− Bruikbare inzichten over wetenschapscommunicatie  

Brede focus

Toolbox met twee onderdelen
− Basisvragen: vaststellen wie we bereiken 
− Precisie-tools: gerichte impactmeting, in te vullen 

door onderzoekers zelf m.b.v. onze beslissingsboom



Ons onderzoek

Jouw bijdrage

1. Gebruik onze basisvragen uit het basisinstrument
− Wie bereik je?
− Wat zijn de effecten op je doelpubliek?

2. Geef je impactmeting zelf verder vorm m.b.v. onze toolbox

3. Meet de impact van je volgende publieksactiviteit

4. Rapporteer terug naar HET IMPACTLAB
− Upload je data op onze website
− Kom in 2022 naar de evaluatiedag van het Gewaardeerd-programma



Overzicht

9:45 – 9:55
Wat is impact? 

9:55 – 10:30
Het maken van een impactplan

10:30 
Pauze

10:40 – 11:30
Break-out sessies: Van theorie naar praktijk

11:30 
Pauze

11:35 – 12:30
Plenaire feedback en network-moment



Over naar jou

Ga naar https://www.menti.com/

In hoeverre ben jij in staat een impactmeting te doen?

In enkele kernwoorden, wat betekent impact voor jou? 

https://www.menti.com/


Enkele zaken op een rijtje

Output
De directe resultaten of producten van je project. Wat doe je of wat maak je?

Outcome
Het effect van je activiteit op de deelnemers of gebruikers. Wat doet het?

Impact 
Het effect op de bredere samenleving. Wat brengt je activiteit teweeg in de 
maatschappij?

➔ Termen die worden gebruikt om een soort verandering te beschrijven

Effecten, leermomenten of inzichten die het resultaat zijn van jouw werk
(Cupitt & Ellis, 2007 p.6)



Het meten van impact 
doorgelicht

Doelen, data, doelgroep en deelname



Doelen

Impact
meten

= 
Keuzes
maken



Doelen: Voorbeeld

Streaming the past

Kennis delen over het oude Griekenland
Drempels verlagen rond geschiedenis
➔Assassin’s Creed: Odyssey

Integreren van online pop-quizzes
➔Gamification

Traceren van deelnemers



Data en doelgroep



Doelpubliek: Voorbeeld

PAS in de buurt

Informele praatjes met wetenschappers over 
dagelijkse problemen en vragen

Doelpubliek: weinig tot geen interesse
en sceptisch tegenover wetenschap

Vox pops 
➔ Het meten van engagement en scepsis 



Participatie



Toolbox

Gebaseerd op Marshall (2016)

Website 
IMPACTLAB



10 minuten pauze



Het opstellen van een impactplan

Break-out: alle deelnemers stellen kort hun project voor (15 min.)

De groep kiest één van de cases en schetst hiervoor een impactplan 
➔ Brainstorm (35 min.)

Laat je leiden door de doelen, het doelpubliek, de data en deelname
− Wat wil je weten?
− Welk instrument wil je gebruiken?
− Hoe ga je tewerk? 

Daarna: deel jullie ideeën en impactplan kort met de rest van de groep



De presentatie

Je krijgt 5 minuten

Stel je project en je impactplan voor aan andere groepen

Je mag je toespitsen op 
− één van de doelen die je hebt vooropgesteld
− een bepaald instrument dat je wil gebruiken 
− een aspect of stap waar je erg zeker over bent
− een aspect of stap waar je niet zo zeker over bent
− …

Daarna is er tijd om met de andere groepen van gedachten te wisselen



5 minuten pauze



Lightning round

Je krijgt 5 minuten 

Stel je project en je impactplan voor

Je mag je toespitsen op 
− één van de doelen die je hebt vooropgesteld
− een bepaald instrument dat je wil gebruiken 
− een aspect of stap waar je erg zeker over bent
− een aspect of stap waar je niet zo zeker over bent
− …

Daarna is er tijd om met de andere groepen van gedachten te wisselen



De laatste tips & tricks

Wat zijn enkele zaken die tijdens de break-out discussies 
voor animo zorgden? 

Zijn er nog vragen die je zelf hebt 
over het meten van impact? 



Wat nemen we mee

De selectie van instrumenten en het design van je meting hangen af
van verschillende factoren

− De outcomes en impact zijn verschillend voor elke activiteit, en dus
is het meten van impact dat ook

− Een gefocuste en gerichte impactmeting kan je veel vertellen over 
een bepaald aspect van je activiteit

− Wees je bewust van de tijd en ruimte die je hebt

➔ Beschrijf duidelijk je doelen en denk na over creatief design



Wat neem jij mee?

Ga naar https://www.menti.com/

https://www.menti.com/


Ons onderzoek

Jouw bijdrage (deadline: 15 april 2022)

1. Gebruik onze basisvragen uit het basisinstrument

2. Geef je impactmeting zelf verder vorm m.b.v. onze toolbox

3. Meet de impact van je volgende publieksactiviteit

4. Rapporteer terug naar HET IMPACTLAB
− Upload je data op onze website
− Kom in 2022 naar de evaluatiedag van het Gewaardeerd-

programma
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