
 

   

 

Checklist voor het schrijven van een impact rapport 
 
Gebruik deze checklist om er zeker van te zijn dat je alle belangrijke onderdelen van 
een goed impact rapport in je rapportage opneemt. 
 

Overzicht  Check... 

  ❏ Geef je antwoord op de vragen die de lezers hebben? 
❏ Kan iemand die niet of minder bekend is met jouw 

organisatie en/of impact rapportages het begrijpen?  
❏ Zijn de hoofdpunten duidelijk?  

Onderdeel  Bevat het…  

Titelpagina  ❏ Naam van de organisatie 
❏ Naam van het project 
❏ Publicatiedatum van het rapport  
❏ De periode waarover de evaluatie is uitgevoerd 
❏ Auteur(s) van het rapport 

Glossary   ❏ Een uitleg van het jargon of de afkortingen die gebruikt 
zijn in het rapport 

Management 
Samenvatting  

❏ Wat is er geëvalueerd en waarom? 
❏ Belangrijkste bevindingen 
❏ “Lessons learned”  
❏ Aanbevelingen 
❏ Maximaal 2 pagina’s 

Methodologie  ❏ Het doel van de evaluatie - wat wilde je weten? 
❏ Wie de evaluatie heeft uitgevoerd 
❏ Hoe de evaluatie is uitgevoerd (onderzoeksmethode) 
❏ Wie er hebben deelgenomen en hoe zij zijn geselecteerd 
❏ Opmerkingen over de sterke punten en beperkingen van 

deze aanpak  
❏ Hoe je de informatie hebt geanalyseerd 
❏ Hoe zeker je bent van de bevindingen 

Doel  ❏ De beweegreden achter het programma of project - 
welke problemen pak je aan en waarom? 

❏ Het doel, inclusief de doelgroep 
❏ Het bestaande bewijs 
❏ De context waarin je werkt 
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Activiteiten  ❏ Welke activiteiten of diensten heb je geleverd - hoe zag 
het programma of project eruit? 

❏ Welke middelen waren nodig? (financiering, personeel, 
vrijwilligers) 

Bevindingen 
evalueren 

❏ Dit moet verwijzen naar je doelstellingen 
❏ Bereik: het aantal personen dat betrokken was en 

(indien relevant) het aantal dat de activiteiten heeft 
afgerond  

❏ Feedback: van deelnemers aan je activiteiten (en indien 
relevant van personeel/vrijwilligers) 

❏ Outputs (en mogelijk outcomes): Welke resultaten (en 
mogelijk effecten) hebben jouw activiteiten behaald? 

❏ Heb je de hoofdvragen van de evaluatie beantwoord, die 
je in de methodologie hebt uiteengezet? 

❏ In welke mate heeft jouw betrokkenheid het verschil 
gemaakt (attributie)? Hoe weet je dat? 

Leren en 
aanbevelingen 

❏ Wat kan je concluderen uit de evaluatie van de 
bevindingen? 

❏ Wat werkte goed en wat ging niet volgens plan, en 
waarom? 

❏ Welke, indien nodig, wijzigingen zou je in de toekomst 
aanbrengen? 

Conclusie  ❏ Heeft het project of programma jouw doelen bereikt? 
❏ Wat zijn de bredere implicaties van jouw bevindingen? 
❏ Heeft de aanpak van de evaluatie gewerkt, is er iets dat 

je de volgende keer anders zou doen? 
❏ Doe aanbevelingen (voor jezelf of anderen) 

 
Bron: bovenstaande is een bewerking van een artikel van www.impactsupport.org 
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