
Het prioriteren van data 
 
Deze oefening helpt je om vast te stellen wat je nodig hebt om je impact in kaart te 
brengen en te verbeteren, en hoe data hierbij kan helpen. Voer deze oefening uit met 
een groep uitvoerende collega’s, mogelijk aangevuld met managers en eventueel 
bestuurders.  
 
Stap 1: Bedenk alleen of in paren deelvragen bij onderstaande onderwerpen. 
Neem vijf minuten per onderwerp.  
 

- Bedenk met WIE je werkt: Wat wil je weten over je doelgroep?  
- Bedenk HOE mensen betrokken zijn bij je activiteiten: wat wil je weten over 

hoe mensen over de activiteit(en) denken of hoe ze hier gebruik van maken?  
- Bedenk WAT het verschil voor de gebruiker is na deelname aan je 

activiteit(en): welke vragen moet je beantwoorden om te weten dat je 
activiteiten werken?  
 

Stap 2: Deel nu de vragen die je bedacht hebt met elkaar en bespreek:  
 

- Hoe zouden de antwoorden op deze vragen kunnen helpen in het vergroten 
van je impact?  

- Wat zou je naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen mogelijk 
anders gaan doen? 

- Hoe vaak zou je antwoorden op deze vragen moeten geven om tijdig bij te 
kunnen sturen?  

 
Stap 3: Evalueer 
 

- Hebben jullie vragen opgeschreven die beantwoord kunnen worden met wat 
al bekend is?  

- Zijn er vragen waarvan je al zeker bent van het antwoord? Zo ja, ben je zeker 
genoeg om deze vraag niet te hoeven stellen, of wil je toch aanvullende data 
verzamelen om te controleren of je gelijk hebt?  

  
Stap 4: Prioriteer 
  

- Zet de vragen waar je data voor wil verzamelen, in volgorde van 
belangrijkheid 
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- Welke kwalitatieve of kwantitatieve informatie heb je nodig om de vragen te 
beantwoorden? 

 
Volgende stap: Het ontwikkelen van SMART indicatoren en dataverzamelings- 
methoden.  
 
Het in kaart brengen van bestaande data 

Deze oefening helpt je om een overzicht te maken van de data die al verzameld 
wordt binnen de organisatie en hoe deze gebruikt wordt. Welke gaten zijn er in de 
huidige dataverzameling? Welke data wordt wel verzameld maar niet gebruikt?  

De belangrijkste vragen die je met deze oefening beantwoordt zijn:  

- Welke data is er in huis? 
- Waar wordt deze data bewaard? 
- Wie weet hier van? 
- Hoe wordt het gebruikt?  

Afhankelijk van de grootte van je organisatie en de mate van detail waarin je de 
huidige situatie in kaart wil brengen, kan deze oefening een heel project zijn. Maak in 
dat geval een plan voordat je begint, met een beschrijving van de doelen van de 
oefening, de teamleden die hiervoor nodig zijn en de planning.   

Vul het schema op de volgende pagina in en beantwoordt dan met uitvoerende 
collega’s, mogelijk aangevuld met managers en eventueel bestuurders de volgende 
vragen:  

- Waarom gebruik je data? Voor verantwoording naar je financiers of (ook) 
voor intern gebruik? Kan je benoemen welke data op dit moment goed 
gebruikt wordt door de organisatie?  

- Wie is verantwoordelijk voor hoe data verzameld, bewaard en gebruikt 
wordt? Is dit een informele taak of onderdeel van de functiebeschrijving? Is 
het een gedeelde verantwoordelijkheid of bij één persoon belegd?  

- Is de data die verzameld wordt accuraat en consistent? Als dit niet het 
geval is, is de data niet bruikbaar als stuurinformatie.  

- Heb je de data die verzameld wordt echt nodig? Is het bruikbaar als 
stuurinformatie?   
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- Ontbreekt er iets belangrijks in de data die je verzameld? Zijn er vragen uit 
de oefening ‘het prioriteren van je data’ die nog niet beantwoord worden met 
de data die nu in huis is?  

Vul in de tabel hieronder in met de kwalitatieve en kwantitatieve data die al 
verzameld wordt. Voor meer informatie over de type data, zie Niveau 1: Dataplan.  

Type data  Welke data 
verzamel je? Bij 
wie?   

Wie verzameld 
deze data? Hoe 
en hoe vaak?  

Waar wordt 
deze data 
bewaard? Wie 
heeft er toegang 
tot?  

Wie gebruikt 
deze data? Hoe?  

Gebruikers- 
data 

       

Engagement 
data 

       

Feedback         

Outcomes 
data 

       

Impact data         

 

Bron: bovenstaande is een bewerking van een artikel van https://impactsupport.org/ 
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