SAMEN IMPACT MAKEN

Verslag bijeenkomst 8 juli 2021
Onder het mo�o 'Samen Impact Maken' komen Gelderse sociale
wijkondernemingen en gemeenten bij elkaar om ervaringen uit
te wisselen, kennis te delen en vragen op te lossen. Op 8 juli
vond de 2e bijeenkomst plaats. Dit keer met als onderwerp
Impact Meten. Het Buurtgroenbedrijf uit Arnhem vertelde hoe
zij onder begeleiding van de Wageningen Universiteit op hele
prak�sche wijze een eerste me�ng hebben opgezet. Er was veel
ruimte voor vragen en uitwisseling.

CONCLUSIES

Bijeenkomst 8 juli 2021
Conclusie 1
Conclusie 2

Begin bijvoorbeeld met éen bouwblok (‘’wat betekent ons ini�a�ef
voor de deelnemers”), bedenk wat
bijpassende stellingen en leg die voor.
Dan heb je al een mooie basis om
verder op door te bouwen.

Houd het simpel, een impactme�ng
hoe� niet meteen heel uitgebreid en
ingewikkeld.

Conclusie 3
Wat kaders en een goed format
volstaan al om van start te gaan.

Conclusie 4
Ga als gemeente vooral zelf eens kijken
bij een ini�a�ef, ipv verwachten/
vragen dat een ini�a�ef een impactme�ng doet.

Conclusie 5

Conclusie 6
Een impactme�ng kost best veel �jd,
dus denk als gemeente goed na of je
dit wel moet vragen van een ini�a�ef.
Het kan een nega�eve impact hebben,
omdat een ini�a�ef er zo veel �jd aan
kwijt is dat ze in die �jd geen posi�eve
impact kunnen maken.

Ook Samen Impact Maken?
Meld je aan door een mail te sturen naar
info@lee�aarheidsallian�e.nl en blijf op de
hoogte van toekoms�ge bijeenkomsten.

Impactmeten wordt nu vaak
gebracht als verantwoorden, maar
het kan ook zijn (liever zelfs) samen
successen vieren.

Conclusie 7
Vraag achter impact meten is:
waarom doen we wat we doen en
bereiken we wat we willen bereiken? Bij Buurtgroenbedrijf leidde
resultaat impactme�ng tot het
laten vallen van enkele ac�viteiten
(bijv. ac�verend werk; staat te ver
af van core business van BGB)

