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Impact is een veelgehoorde term, bijna een 
containerbegrip. Dat maakt het ook een lastige 
term, want wat is impact nu echt? Kort gezegd is 
het de verandering die je als persoon of organisatie 
teweegbrengt. Bij punt 1 lees je hier meer over. De 
mate van impact die je hebt, kun je aantonen met 
een impactmeting. 

Bibliotheken willen impact hebben op hun 
bezoekers en de samenleving, en dat vervolgens 
kunnen aantonen. Vanuit een behoefte om van 
toegevoegde waarde te zijn, maar ook om te 
kunnen verantwoorden aan de (gemeentelijke) 
subsidieverstrekker hoe de ontvangen gelden zinvol 
besteed zijn.

Logisch dus dat steeds meer bibliotheken aan 
de slag gaan met impactgericht werken. Zo ook 

Bibliotheek Dommeldal. Om het impactgericht 
werken en –denken in de organisatie een kickstart 
te geven, is er een werkgroep samengesteld die 
bestond uit Luc - directeur, Jan en Rita - managers 
en Nieke - adviseur bij Cubiss. De werkgroep had als 
taak het organiseren van een personeelsdag in het 
teken van impact. Deze dag heeft op 10 maart 2022 
plaatsgevonden.

Tijdens het organiseren merkten we als werkgroep 
dat er interesse was vanuit andere bibliotheken. 
Ter inspiratie delen we daarom graag het 
dagprogramma, onze aanpak én de lessen die wij 
gedurende de voorbereiding en op de dag zelf 
geleerd hebben. Veel leesplezier en goede ideeën 
toegewenst!

AANLEIDING



DAGPROGRAMMA
Voordat we het dagprogramma samen gingen 
stellen, hebben we de doelen voor de dag 
geformuleerd:

Hoofddoel: het beleidsplan uitvoeren met 
impact 
Subdoelen: 

� Het beleidsplan en de crossovers leren 
kennen (bijv. tussen de VoorleesExpress en 
het Taalhuis)

� Het begrip impact leren kennen 
� Begrijpen hoe je werk impact kan hebben
� Begrijpen hoe je impact kunt meten 

(methodiek)

Met deze doelen voor ogen zijn we aan de slag 
gegaan. Het resultaat: 

9:00-9:45 Gezamenlijk ontbijt in de bibliotheek 

Alle collega’s (+/- 30) uit de verschillende vestigingen zijn uitgenodigd.

9:45-10:00 Aftrap door dagvoorzitter 

De dagvoorzitter is een lijsttrekker uit de lokale politiek.

10:00-10:30 Toelichting beleidsplan door Luc 

Om het beleidsplan uit te kunnen voeren met impact, moet dat beleidsplan wel goed tussen 
de oren zitten. Daarom heeft Luc die kennis aan de hand van een filmpje van Bibliotheek 
Dommeldal opgefrist. Ook is ter sprake gekomen hoe meer bereikt kan worden als collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor verschillende beleidslijnen met elkaar samenwerken.

10:30-11:15 Introductie impact 

Voor een introductie in de impact-methode Theory of Change hebben we een externe partij, 
Sinzer, uitgenodigd. Zij hebben ervaring met impacttrajecten in de bibliotheek (en andere 
maatschappelijke organisaties). 

11:15-11:30 Koffiepauze 

We hebben expres een koffiepauze tussen de uitleg en de werkvorm ingelast. Zo had iedereen de 
tijd de theorie te laten bezinken.

11:30-12:30 Opdracht Theory of Change in groepjes (lees hier meer over bij punt 2).

12:30-13:15 Lunchpauze 

13:15-13:45 Terugkoppeling ToC-opdracht door de groepjes

13:45-14:00 Interview met collega Hans over communityvorming & impact 

Hans is de community librarian van Bibliotheek Dommeldal. Hij is ook werkzaam als 
procesbegeleider gemeenschapsontwikkeling bij Gemeente Venray. Hans vertelt over het project 
‘Plastic Waste’; hoe hij een community heeft opgezet rond het thema afval en hoe hem dat 
vergaan is.

14:00-15:00 Presentatie van collega Marie-Anne over taalpunten en impact(-meten)

Marie-Anne is coördinator van verschillende Taalpunten. Ze heeft de leergang impact van de KB 
gevolgd.

15:00-15:15 Afsluiting



1De Theory of Change (ToC) is niet 
eenvoudig maar wel belangrijk!

Samen met Sinzer gingen we ’s ochtends aan de slag 
met de Theory of Change. Dit model helpt je bewust 
na te denken over de bijdrage van je activiteiten aan 
je (beoogde) impact. Het model is gebaseerd op de 
logica achter wat je doet. Stap A heeft als effect stap 
B, wat leidt tot het hogere effect C, wat je beoogde 
impactdoel is. Deze logica vul je in met eigen kennis 
vanuit praktijkervaring en al bewezen aanpakken. 
Vragen die je stelt zijn: Is een stap gebaseerd op een 
aanname? Of zit er gedegen onderzoek achter?

Hier vindt je een uitgebreidere uitleg van de ToC en 
een werkblad waarmee je je eigen ToC kunt invullen.

Best taaie materie dus, maar tegelijkertijd 
noodzakelijk. Door voor een project of activiteit een 
ToC in te vullen, laat je zien welke impact je wilt 
bereiken en hoe je dat denkt te doen. Een Theory 
of Change zorgt – binnen je hele organisatie – voor 
focus, een leidraad voor de dagelijkse uitvoering 
en een basis om inspanningen en resultaten te 
monitoren en te reageren op ontwikkelingen. 
Belangrijk om daar aandacht voor te hebben dus! 
Een van de valkuilen als je dat niet doet is, dat je 
stuurt op outcome (bijvoorbeeld het verhogen van de 
bezoekersaantallen) i.p.v. op impact (meer jongeren 
zijn leesvaardig).

Wij hadden een vrolijke, humoristische 
dagvoorzitter die ons overal doorheen sleepte!

Collega’s die al bezig zijn met impact en de 
Theory of Change kunnen helpend zijn. Zij kunnen 

iets theoretisch als een ToC concreet maken met 
voorbeelden vanuit hun werkpraktijk.

2Hoe impact voor de hele organisatie 
gaat leven

Het is makkelijker na te denken over de impact die je 
kunt maken (en meten) als je programmeert voor het 
taalhuis dan wanneer je in de frontoffice werkt en 
klantvragen beantwoordt. Toch kun je, logischerwijs, 
als meer collega’s zich bewust zijn van impactgericht 
werken meer impact genereren. Dat is precies de 
reden dat we alle collega’s hebben uitgenodigd 
voor de impactdag en ze allemaal wilden betrekken. 
Vooraf hebben we de collega’s verdeeld over groepjes, 
elk groepje kreeg een project mee, bijvoorbeeld 
‘Boekjes en babbels’, ‘Boekstart’, ‘Klik&Tik’ of 
‘Taalhuis’. De groepjes hebben we gemixt (mensen 
uit de frontoffice en backoffice samen) en ze aan 
het werk gezet met een Theory of Change. Van deze 
gemixte groepjes kregen we verrassende input terug!

Ga met divers samengestelde groepjes aan de slag.

De gezamenlijkheid die we nastreefden zat verweven 
in de hele dag. Dat startte al met een ontbijt in de 
bibliotheek. Een feestelijke start; sinds de pandemie 
de eerste keer dat iedereen weer samen kon komen.

straal met het dagprogramma uit dat impact voor 
ieder personeelslid relevant is.

WAT WE GELEERD HEBBEN...

Tip

Tip

Tip

Tip

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/impacttoolkit/Werkblad%20-%20Theory%20of%20Change.pdf


3Impact doe je er niet even bij

Het thema impact goed tussen de oren krijgen vergt 
aandacht en focus. In ons enthousiasme startten we 
ambitieus met het samenstellen van het programma. 
We dachten: nu we op 10 maart toch iedereen samen 
hebben, kunnen we mooi een introductie doen 
op het klantsegmentatiemodel Whize (voorheen 
Mosaic), dat we in de toekomst willen inzetten om 
meer impact te genereren. Als we de klant gerichter 
kunnen benaderen, kunnen we ook meer impact 
hebben. Maar in gesprek met een Whize-specialist 
van een andere bibliotheek, kwamen we erachter dat 
dat te simpel gedacht was. Ten eerste zijn zowel de 
impactgedachte als Whize te groot om op een dag 
tussen de oren te krijgen. Beide thema’s verdienen 
ruim de tijd. Daarnaast is het niet gezegd dat je als 
je de klant gerichter benadert, op een manier en 
met een aanbod dat hem/haar past, dat je daarmee 
impact genereert. Meer outcome misschien, maar 
daarvan hadden we al gezegd dat dat iets anders is. 

4De impact van een impactdag

Het leek ons leuk om op 10 maart meteen de koe bij 
de horens te vatten en als team een impactmeting te 
doen. Dit om te meten hoeveel impact de impactdag 
had gehad. Dus starten met een nul-meting en 
eindigen met een een-meting. Maar toen we dat 
probeerden vorm te geven, kwamen we erachter dat 
de meetmomenten te dicht op elkaar lagen. Wat kan 
je over een dag aan verandering aantonen? Idealiter 
kijk je bijvoorbeeld drie maanden later terug en stel 
je de vraag: wat is er sinds de impactdag veranderd 
in mijn manier van werken? Wat heb ik teruggehoord 
van de doelgroep/mijn collega’s hierover? De nul-
meting vindt daarom idealiter plaats aan het begin 
of einde van de impactdag, de een-meting nadat 
het geleerde echt in de praktijk is gebracht. Bij 
voorkeur is tussendoor de urgentie van impactgericht 
werken onder de aandacht gebleven en/of heeft de 
impactdag een vervolg gekregen.

CONTACT & INFO
Tot zover de impact van het organiseren van de 
impactdag op de werkgroep. Heb je hier vragen 
over, neem contact op met Luc Pruijn, directeur 
Bibliotheek Dommeldal via  
l.pruijn@bibliotheekdommeldal.nl of  
06-23 97 80 67.
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