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Voor meer informatie, 
neem contact op met onze adviseurs:

Veranderlogica

Eén van de beproefde manieren die wij inzetten, is de Theory
of Change-benadering. Een Theory of Change of verander-
logica maakt op een kernachtige manier zichtbaar hoe het
beleid maatschappelijke impact nastreeft. Een verander-
logica brengt systematisch in kaart wat de relatie is tussen
de doelen van het beleid en de interventies die worden
ingezet om die doelen te bereiken. Het gaat dus om het
expliciteren van de werkende mechanismen die ertoe leiden
dat de interventies bijdragen aan het realiseren van de
beoogde doelen. Daarbij is ook specifiek aandacht voor
relevante contextfactoren die van invloed zijn op de werking
van de interventies. Het geeft inzicht in de impliciete en
expliciete aannames over verandering, en de manier waarop
verschillende onderdelen van een aanpak elkaar beïn-
vloeden. Werken met een uitgewerkte veranderlogica zorgt
voor analytische scherpte, die het mogelijk maakt beleids-
keuzes nog beter te identificeren en tegen elkaar af te
wegen. Bijvoorbeeld als input voor een nieuwe beleids-
periode of bij het ontwerpen van een aanpak.

Een aanpak met impact

Gemeenten en hun uitvoeringspartners zijn continu bezig
de effectiviteit en efficiency van beleidsmaatregelen te

optimaliseren. Bent u benieuwd hoe u de samenhang
tussen onderdelen van de aanpak kunt verstevigen? Hoe u

inzichtelijk kunt maken op welke manier concrete
activiteiten naar maatschappelijke impact moeten leiden?

Weet u waar de kansen liggen om te zorgen dat inzet op
verschillende beleidsterreinen zorgt voor synergie in plaats

van overlap? En om dat te monitoren?
Met tientallen jaren ervaring in het adviseren van

gemeenten en andere overheden over beleid en uitvoering
in de volle breedte van het sociaal domein, is Regioplan bij

uitstek geschikt om u te helpen bij het effectiever en
efficiënter opzetten en uitvoeren van uw beleid.

Via een aantal sessies helpen wij u om samen met uw
partners scherpe keuzes te maken bij het bepalen van de
gewenste impact en de beleidsmaatregelen die daar het
beste aan kunnen bijdragen. U ontvangt handvatten om

het beleid te monitoren en hierover te rapporteren aan de
gemeenteraad. En niet in de laatste plaats zorgen wij er

samen met u én uw partners voor dat het beleid, op basis
van de opgedane ervaringen in de uitvoering, continu kan

verbeteren.

Opbrengst
Ter afsluiting van het traject ontvangt u een beknopt
adviesrapport. Afhankelijk van de elementen die u heeft
gekozen, bevat dit bijvoorbeeld:
 
o Een heldere visuele weergave van de veranderlogica
   van uw aanpak
o Een kernachtige beschrijving van de manier waarop uw
   aanpak maatschappelijke impact nastreeft, via de
   niveaus van outcome, output en activiteiten.
o Bespreking van de belangrijkste werkzame
   mechanismen in uw aanpak, met praktische uitleg over
   de inhoud en randvoorwaarden van deze mechanismen.
o Analyse van de sterke en zwakke punten en witte vlekken
   van uw aanpak
o Aanknopingspunten en advies om uw aanpak verder te
   versterken
o Monitor- en evaluatieplan

Traject op maat
Kies uit de volgende onderdelen om een compact traject samen te stellen,

op maat gemaakt voor uw vraag. Liever eerst vrijblijvend sparren?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

1. Interactieve werksessie
We verscherpen het zicht op de doelen die uw

beleid of programma nastreeft. En op welke manier de
concrete activiteiten hieraan bijdragen. Resultaat is een

scherpe analyse van uw (voorgenomen) beleid, een
visuele weergave van de veranderlogica, met

schriftelijke toelichting op sterke punten,
mogelijkheden en witte vlekken.

2. Workshop werkzame mechanismen
We brengen u en uw team up to date wat betreft

de meest recente (onderzoeks)kennis over de
werkzame mechanismes en valkuilen voorde verandering

die u nastreeft, en de activiteiten die u wilt inzetten. Deze
workshop maken we op maat door uw plannen en beleid

te onderbouwen met op uw situatie toegesneden
literatuuronderzoek.

3. Expertsessie monitoring en evaluatie
In één of enkele adviesgesprekken gaat een

expert op het gebied van monitoring en evaluatie
met u na hoe u, op basis van de TOC, inzicht kunt krijgen

in de opbrengsten van uw aanpak. En hoe eventuele
knelpunten snel in zicht kunnen komen. Dit kan richting het

einde van een uitvoeringsperiode. Maar juist ook aan het
begin van een traject nadenken over monitoring en
evaluatie, helpt om gaandeweg al de juiste data en

verhalen te verzamelen.

4. Documentanalyse Theory of Change
Op basis van de (beleids-)documenten die u
aanlevert maken we een eerste versie van een
Theory of Change of scherpen de bestaande aan.

5. Werksessie met partners
Voor succesvolle uitvoering is het essentieel dat
partners willen en kunnen bijdragen. We faciliteren
een interactieve werksessie. Hierin brengt u, samen met
partners – bijvoorbeeld verantwoordelijken voor een ander
beleidsgebied, of uitvoerende partijen- in beeld wat ieders
bijdrage is aan de gewenste verandering. Dit verscherpt het
gezamenlijk zicht op wat er nu al gebeurt. En op kansen die
er liggen voor synergie en samenwerking.en Theory of
Change of scherpen de bestaande aan.
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