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Data voor impactverhaal 
Hieronder een aantal suggesties rond te verzamelen informatie voor het impactverhaal:  
 

 Tevredenheidscijfers 
Tevredenheidscijfers van bijvoorbeeld bezoekers zeggen niet heel veel over impact, omdat 
impact de verandering op iemand, een groep of de maatschappij betreft. Echter, is het wel 
een eenvoudige eerste stap om te maken. Daarnaast geeft een tevredenheidscijfers inzicht in 
hoe de doelgroep de activiteiten ervaren. Een vervolgstap is dan om na een bepaalde 
periode, bijvoorbeeld een half jaar, na te vragen wat de blijvende verandering is.  

 Deelnemers volgen 
Veel bibliotheken monitoren bezoekersaantallen en uitleningen. Ook wordt steeds vaker goed 
bijgehouden hoeveel deelnemers er naar een bijeenkomst etc. komen. Het zou interessant 
zijn om een link te kunnen leggen en de bezoekers op die manier te volgen. Om te 
achterhalen of mensen aan meerdere activiteiten deelnemen, zou je niet enkel de 
bezoekersaantallen moeten registreren, maar ook de namen van de deelnemers. Als enkel de 
namen – en verder geen contactgegevens – worden geregistreerd mag dit ook in het kader 
van de AVG.  

 Bezoekfrequentie 
Welke typen bezoekers heb je als bibliotheek? Om hier meer inzicht in te hebben is het 
interessant om meer te weten te komen over de doelgroep. Hoe vaak komen deelnemers 
naar het Taalcafé? Vanuit waar zijn ze bij het Taalcafé terecht gekomen? Dit soort vragen 
kunnen eenvoudig gesteld worden als deelnemers naar het Taalcafé komen (vb. 
bezoekfrequentie: kom je vaak in het Taalcafé?) of tijdens hun eerste bezoek (vb. instroom: 
En hoe ben je bij ons terecht gekomen?). Het is dan ook belangrijk om de antwoorden en 
dergelijke mini-interviewtjes vast te leggen in één document.  

 Een nul- en éénmeting 
Om erachter te komen wat bezoekers geleerd hebben van je activiteit wil je graag weten wat 
de verandering is die heeft plaatsgevonden. Bij bijvoorbeeld een bijeenkomst wil je graag 
weten wat deelnemers hebben gedaan met nieuw verworven kennis. Wanneer een bezoeker 
enkel geïnspireerd is door een bijeenkomst, maar daarna niets doet met de inspiratie heb je 
geen of weinig verandering teweeg gebracht. Een nul- en éénmeting kun je hierbij inzetten. 
De nulmeting voor de reeks bijeenkomsten en de éénmeting (vrij) direct na de laatste 
bijeenkomst. Als je dan vraagt naar nieuw verworven kennis/vaardigheden en de 
toepasbaarheid hiervan, heb je al informatie. Aanvullend hierop is het een goede optie om na 
een bepaalde tijd een aantal personen te bellen om te vragen wat ze daadwerkelijk met de 
informatie hebben gedaan. Hier maak je een mix van tellen en vertellen. Door de nul- en 
éénmeting in de vorm van een vragenlijst uit te zetten heb je cijfermatige data. Die verdiep je 
door de verhalen van een aantal personen die je belt. 

 KB enkele monitoren  
De KB heeft enkele monitoren ontwikkeld onder de naam ‘Effecten monitor’. De monitor 
Digitale Basisvaardigheden, die hieronder valt, heeft o.a. betrekking op het Taalhuis. Deze 
monitor kijkt naar het effect van de deelname aan een cursus of training op het gebied van 
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basisvaardigheden. De monitor maakt gebruik van een vragenlijst. Bibliotheken ontvangen 
een lokaal rapport met bevindingen uit de eigen meting en jaarlijks wordt een eindrapport 
uitgebracht met de beschrijving van de resultaten op geaggregeerd niveau.  

 
Naast de cijfermatige data is het ook interessant om meer verhalende data op te halen bij de 
doelgroep.  
 

 Ophalen van quotes 
Binnen het Taalhuis vinden diverse activiteiten plaats. Bij deze activiteiten kunnen quotes van 
de deelnemers opgehaald worden. Bijvoorbeeld bij de cursus Klik&Tik. Hier kan aan het begin 
en eind van de cursus een quote opgehaald worden bij de deelnemers. Vervolgens kunnen 
deze quotes met elkaar vergeleken worden. Wat is er in de tussentijd veranderd?  
Om de quotes te verzamelen moet je uiteraard vragen stellen, denk hierbij aan vragen als: 
- Met welke verwachtingen neem je deel aan deze cursus/activiteit? 
- Hoe heb je de cursus/activiteit ervaren? 
- Wat heb je geleerd of ben je te weten gekomen? 

 Interviews 
Het Taalcafé concept leent zich voor een gesprek. Door regelmatig bij deelnemers informatie 
op te halen over de effecten van het Taalcafé (zelfvertrouwen, durven spreken etc.) komt er 
een beter beeld van de deelnemers. Wat zeggen ze? Wat verandert er in hun verhaal? Maar 
er kan ook gekeken worden of de gesprekken beter verlopen (taalvaardigheid) en of er steeds 
meer deelnemers mee willen doen aan het interview (durven spreken). De vragen hiervoor 
hoeven niet ingewikkeld te zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is ontwikkeld door Cubiss. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document? 
Neem contact op met Lonneke Jans (l.jans@cubiss.nl) of Eline Somers (e.somers@cubiss.nl).  
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