
OUTPUTS
Directe resultaten van je 
activiteiten

ACTIVITEITEN
wat doe jij concreet voor 
de stakeholders? 

EFFECTEN
De effecten op je doelgroepen; 
wat verandert er bij wie?

HOGERE EFFECTEN
Effecten die niet direct door jouw 
activiteiten komen maar waaraan 
je wel indirect bijdraagt.

WAT IS JOUW IMPACTCLAIM IN ÉÉN ZIN? Nieuwe Nederlanders kunnen sneller volwaardig meedoen in de 
maatschappij.

STAKEHOLDER

VERANDERTHEORIE VAN: Grenzeloos

Grenzeloos biedt 
trainees een 

leerwerkplek in 
een veilige 
omgeving

Trainees volgen 
taal- en 

cultuurtrainingen

Grenzeloos 
geeft taal- en 
cultuurtraining

Grenzeloos biedt 
trainees begeleiding 

bij keuzes over 
loopbaan, persoonlijk 
welzijn, persoonlijke 

ontwikkeling

Trainees volgen coachings
gesprekken

onrust → 
rust om 

stappen te 
maken

+ zelfvertrouwen

+Taalbeheersing

Snellere 
doorstroom naar 

werk

Minder 
eenzaamheidDoorstroom naar 

beter werk 

Trainee

AANNAMES:

1

2

3

Trainees hebben aantoonbare 
verbeterde vaardigheden

Zelfvertrouwen leidt tot een groter 
success in het vinden van een nieuwe 
baan

CONTEXTFACTOREN (POSITIEF & NEGATIEF):

A

B

C

…

…

…

4

5

6

…

…

…

+ (sociaal) netwerk: 
collega’s, buddies, 

gasten, netwerk 
collega’s/Grenzeloos

Grenzeloos 
koppelt trainees 
aan een buddy

Grenzeloos biedt 
trainees arbeids- 

en 
vakvaardigheden 

trainingen

Trainees 
volgen  

arbeids- en 
vakvaardighed

en training

Trainees hebben 
een veilige 

leerwerkplek 

Trainees 
hebben 

verbeterde 
sociale 

vaardigheden

Trainees 
hebben 

verbeterde 
vakvaardighed

en

Trainees hebben 
verbeterde  

arbeidsvaardigheden 
(initiatief, afspraken 

nakomen, 
zelfstandigheid, 

feedback, samenwerken, 
presenteren, misschien 
ook conflict hanteren?)

Meer relaties 
buiten de eigen 

taalgroep

Meer 
betrokkenheid bij / 

deelname in 
samenleving

Breder netwerk 
om op terug te 

vallen

2

Trainees zetten netwerk in bij het zoeken 
naar een baan

Trainees worden 
gekoppeld aan 

een buddy

Trainees  weten beter 
hoe ze werk kunnen 
vinden / ontvangen 

baankansen

Grenzeloos 
begeleidt trainees 
in het vinden van 
een andere baan

Trainees  
ontvangen 
sollicitatie 

begeleiding en 
koppelingen met 

werkgevers

3

Grenzeloos 
organiseert 

ontmoetings- 
momenten voor 

trainees

Trainees 
ontmoeten elkaar 
en mensen uit het 

netwerk (informeel)

+ Culturele 
sensitiviteit

Grenzeloos biedt 
trainees een 

leerwerkplek in 
een veilige 
omgeving

Grenzeloos 
geeft taal- en 
cultuurtraining

Grenzeloos 
koppelt trainees 
aan een buddy

Grenzeloos 
begeleidt trainees 
in het vinden van 
een andere baan

Grenzeloos 
organiseert 

ontmoetings- 
momenten voor 

trainees

1


