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Positie Component Kernvragen Instrumenten

P1 analysis Is er aanleiding voor verandering? TOP-analysis

P1 target Wat wilt u met de verandering bereiken? SMART-acroniem 

P1 strategy Hoe bereikt u op de meest effectieve en verantwoorde wijze uw 
veranderdoel en veranderdoelstellingen? 

P1 plan Welke activiteiten moet u uitvoeren om uw veranderdoel en 
veranderdoelstellingen daadwerkelijk te bereiken?

Planningsmodel

P1-P2 action Welke activiteiten voert u vandaag (nog) uit om een stap 
dichter bij uw veranderdoel te komen? 

Gedetailleerde planning 
Commitment to act

P1-P2 reflection Wat is de effectiviteit van de veranderactiviteit zelf, en wat is de 
effectiviteit van het verandertraject als geheel?

Logboek 
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Defining targets

Kernvraag: wat wilt u met de verandering bereiken? 

Stappen

1. Bepalen van het veranderdoel en doelstellingen.
2. Toetsen van het veranderdoel en doelstellingen.
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Generating effective strategies for social change

Kernvraag: hoe bereikt u op de meest effectieve en verantwoorde wijze
uw veranderdoel en veranderdoelstellingen?

Stappen

1. Genereren van strategische opties.
2. Bepalen van de strategische keuze.
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Cooperating with (local) partners & social network analyses

Kernvraag: welke activiteiten moet u uitvoeren om uw veranderdoel en
veranderdoelstellingen daadwerkelijk te bereiken? 
Wat kunt u zelf en waarbij heeft u anderen nodig?

Stappen

1. Samenstellen van het veranderteam.
2. Beschrijven van de veranderactiviteiten.
3. Plannen van de veranderactiviteiten.
4. Begroten van de te verwachten kosten en opbrengsten.  
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Date Activity By A-B-C-
priority
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Questions?

Anne-Floor Dekker
a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl
020 509 13 70 / 06 47 77 48 42
www.vluchtelingenorganisaties.nl
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