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THEORY OF CHANGE VAN STICHTING STADSGARAGE 
 

 

De ToC is een belangrijk onderdeel van de gehele keten bestaande uit 5 niveaus om de impact van de 

Stichting Stadsgarage zichtbaar te maken. 

Vijf niveaus in het meten van impact1  
 
Niveau 1: Sociale missie en impactdoelstellingen expliciet maken 
Je formuleert een scherpe maatschappelijke missie en bepaalt de impactdoelstellingen, waarmee je 
expliciet maakt welke impact je wilt bereiken. Je maakt hiervoor eerst een analyse van het 
maatschappelijk probleem dat je wilt aanpakken, bijvoorbeeld door met stakeholders, collega’s en 
deskundigen in gesprek te gaan. 
 
Niveau 2: Verandermodel uitwerken en valideren 
Je werkt uit hoe je de beoogde impact gaat bereiken met de activiteiten van jouw onderneming. Je 
betrekt de belangrijkste stakeholders hierbij en vraagt hun welke veranderingen zij het meest waardevol 
vinden. Om dit op een overzichtelijke manier vast te leggen, kun je gebruik maken van een Theory of 
Change (ToC) of een vergelijkbaar instrument dat de oorzakelijke relatie tussen activiteiten en impact 
goed weergeeft. 
 
Niveau 3: Directe resultaten (outputs) bijhouden 
Op dit niveau richt je je op het bijhouden van outputs, de directe resultaten van jouw activiteiten die 
bijdragen aan jouw missie. Die outputs staan ook in de Theory of Change. Je kunt hierbij denken aan 
welke mensen je bereikt, hoeveel trainingsdagen je geeft of hoeveel producten je recyclet. 
 
Niveau 4: Missie-gerelateerde effecten meten 
Na het bijhouden van de outputdata maak je een plan hoe je de belangrijkste effecten kunt gaan meten 
die je organisatie wil bereiken. Je bepaalt welke effecten je wilt gaan meten, bij welke doelgroepen, hoe 
je dit gaat doen en hoe je de uitkomsten gaat gebruiken om ervan te leren en erop te kunnen sturen. 
Denk hierbij aan belangrijke positieve en negatieve effecten. Wanneer het meetplan is uitgewerkt, kun je 

 
1 Bron: https://impactpad.nl/  en scriptie Amber Slobbe Measurement of Impact, 2021.  

https://impactpad.nl/
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de belangrijkste effecten van de activiteiten van jouw onderneming gaan meten. Je begint bij je 
belangrijkste doelgroep en bij de effecten die centraal staan in jouw missie. Waar de meting op niveau 3 
vooral nog een kwestie van bijhouden was, doe je op niveau 4 echt onderzoek naar de werking van je 
aanpak. 
 
Niveau 5: Werken aan volledig inzicht en stevigere onderbouwing 
Wanneer je een eerste effectmeting hebt gedaan, groei je door naar niveau 5. Op dit niveau maak je jouw 
impactmeting steeds completer en grondiger door: 1. je eerder gedane onderzoek aan te vullen met 
metingen van andere effecten en stakeholders uit je verandertheorie; 2. eerder onderzochte effecten 
steviger te onderbouwen met aanvullende metingen. 
 
Naast het meten van de impact bij de doelgroep die voor jouw missie het belangrijkst is, kun je ook meten 
wat jouw onderneming betekent voor andere stakeholders zoals de gemeente en je klanten, of wat de 
impact van je onderneming is op het milieu. Door steeds meer doelgroepen en doelen toe te voegen aan 
je impactmetingen en aanvullende data te verzamelen, werk je toe naar een volledig inzicht in de 
belangrijkste effecten van jouw onderneming. 
 

Niveau 1: Sociale missie en doelstellingen van de Stichting 

Stadsgarage2 
 
De stichting heeft ten doel:  
1.1. de door burgers gesignaleerde maatschappelijke vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zij 
is een instrument waarmee overheden, verenigingen en bedrijven invulling kunnen geven aan de 
participatie maatschappij.  
1.2. het verlenen van materiële en financiële hulp aan als zodanig erkende Algemeen Nut Beogende 
Instellingen in Nederland met eenzelfde doelstelling als sub 1.1. omschreven;  
1.3. alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan, zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 
 1.4. Activiteiten De stichting tracht haar doel te bereiken door het identificeren van vraagstukken uit 
de samenleving door: 
- het bijeen brengen van mensen uit verschillende sectoren en van uiteenlopende disciplines;  
- de deelnemers te vragen aan te geven wat de voor hun sector specifieke maatschappelijke 
vraagstukken zijn; 
- het matchen van partijen uit diverse hoeken van de maatschappij;  
- het zorgen dat van afspraken concrete opdrachten worden gemaakt teneinde het vraagstuk tot een 
oplossing te brengen; 
- het opschalen van de methodiek van lokaal naar regionaal, landelijk en Europees verband; - het 
maken van een op deze systematiek gebaseerd business-model teneinde onafhankelijk (van subsidie) 
te kunnen opereren 2.  
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Missie: aanjagen van betekenisvol ondernemen  
De Stadsgarage versnelt de transitie naar betekenisvol ondernemen door ondernemers 
te  ondersteunen om hun maatschappelijke impact te vergroten. Dat zijn zowel 
ondernemers  die dat als hun primaire doel zien (impact first of sociaal ondernemers) als 
ondernemers die dat integreren in hun bedrijfsvoering (impact second of regulier 
ondernemers)3.  

 
2 Statutenwijziging Stichting Stadsgarage 
3 Jaarplan 2022 
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Niveau 2: het verandermodel van de Stichting Stadsgarage 
 
Onderdelen 
Een ToC kun je op verschillende manieren opbouwen en in verschillende vormen uitwerken, maar bestaat 
altijd uit de volgende onderdelen: 
1. Input: welke middelen gebruik je om je activiteiten goed te kunnen uitvoeren? (bijvoorbeeld: een 
trainingsruimte en opgeleide trainers). 
2. Activiteiten: welke activiteiten onderneem je (bijvoorbeeld: een trainingscyclus of coaching in de 
praktijk)  
3. Outputs: wat zijn de directe resultaten van je activiteiten? (bijvoorbeeld: het aantal deelnemers aan 
een training)  
4. Directe effecten: wat zijn de veranderingen die volgen uit de outputs? (bijvoorbeeld: de deelnemer aan 
de training heeft meer kennis of vaardigheden) 
5. Indirecte effecten: hoe werken de directe effecten door in indirecte effecten (op de langere termijn)? 
(bijvoorbeeld: meer kans op een baan of meer sociale contacten). Dit zijn vaak de effecten die je hoopt te 
bereiken. Hoe hoger je komt in de ToC, hoe minder groot je invloed wordt. 

 
Schema ToC: 

 
 
Op grond van het Jaarplan 2022 van de Stichting Stadsgarage komen we tot de volgende matrix: 
 

 4 thema’s  Stadsgarage 

ToC 1.Impact 
Ondernemen:              

2.Circulair 
Onderneme
n:              

3.Duurzame 
groene stad:             

4.Betekenisvolle 
wijkeconomie: 

1. Input: Mensen en 
middelen. 
-Kennis delen 
-Netwerk 
faciliteren  
 

Mensen en 
middelen 

Mensen en 
middelen 
Empower 

Mensen en 
middelen 

2. Activiteiten: 5 onderdelen 
Actieprogramma 
Impact 
ondernemen4 
+ 7 acties Jaarplan 

2 acties 
jaarplan 

6 acties Jaarplan 2 acties Jaarplan 

3. Outputs Inkoopplatform 
Impact 
ondernemen 
Sprints 
Spaarnelanden 

GoLab 
circulair 
textiel 

Empower 
Bijeenkomsten  

Deelname aan 
training 
ondernemers in 
de wijk 

4. Directe effecten: -Zichtbaarheid te 
vergroten 
Deelname inkoop 

 Samenwerkings-
afspraken Coops 

 

 
4 https://www.stichtingstadsgarage.nl/actieprogramma-sociaal-ondernemerschap/  

 

  Input   Activiteit   Outputs   
Directe 
effecten 

  
Indirecte 
effecten 

https://www.stichtingstadsgarage.nl/actieprogramma-sociaal-ondernemerschap/
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platform 
ondernemers. 
Tevreden 
medewerkers 
Spaarnelanden 

Toekomst 
bestendige 
Energie Coops 
Toename 
collectieve daken 

5. Indirecte effecten: Toename klanten 
en opdrachten 
deelnemers 
Nieuwe 
klantgerichte 
innovaties 

 Meer participatie 
bij 
duurzaamheids 
projecten 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hoe maakt de Stichting Stadsgarage impact? 
De Stichting Stadsgarage maakt impact als intermediair tussen overheden (gemeente, provincie en 
rijk) en impact ondernemers en bewonersgroepen die bijdragen aan duurzaamheid. Dat doet zij door 
de hierboven genoemde activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden uitgevoerd door 
zelfstandige impact ondernemers die ook financieel bijdragen aan de stichting.  
De stichting draagt bij aan de impact door het versterken van het ecosysteem op deze vier thema’s  

1. Impact ondernemen 
2. Circulair ondernemen 
3. Duurzame groene stad 
4. Betekenisvolle wijkeconomie 

Samenwerken, elkaar vinden, en daardoor kansen vergroten en passende activiteiten organiseren 
zijn middelen om deze doelen te bereiken. 
 
 
 

  Input   Activiteit   Outputs   
Directe 
effecten 

  
Indirecte 
effecten 


