
Kritische lezing van een
Theory of Change

Corina Dhaene (ACE Europe) 



Voorstelling van de deelnemers

De theorie van verandering binnen mijn 
organisatie
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Doelstellingen van het atelier

• Leren kritisch kijken naar de eigen ToC
• Schema
• narratief

• Handvaten om te verbeteren
• Vanuit individuele reflectie
• Vanuit uitwisseling peers
• Vanuit facilitator

• Inzicht in stappen die nodig zijn om te komen 
tot een betere kwaliteit (proceselementen)
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Wat is kwaliteit?

Kwaliteit = ToC die helpt om 
veranderingsprocessen te volgen, 
te begrijpen en er op de gepaste 

manier op in te grijpen
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Aanpak van het atelier

• Focus = niveau landenprogramma

• Combinatie van ervaringen van deelnemers, peers, facilitator

• instrumenten:
• Tool: hulp bij de kritische analyse
• De ToC van de organisaties zelf

• Analyse in drie stappen
• individueel
• Onder peers (per twee of in kleine groepen)
• In plenair: uitwisselen over ‘oplossingen’ (quick fixes en 

proceselementen)
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Uur Topics

9:00 Presentatie van deelnemers

9:30 Introductie: aanpak workshop en visie van ACE Europe/HIVA op ToC:

uitgangspunten en principes

9:45 Voorstelling van de vragen voor analyse

10:00 1. Analyse van de ultieme verandering (introductie trainer, individuele

analyse, uitwisseling plenair)

11:45 Koffiepauze

11:00 2. Analyse van de weergave van actoren (introductie trainer, individuele

analyse, uitwisseling onder peers)

12:00 3. Analyse van de wegen van verandering (introductie trainer, individuele

analyse, uitwisseling onder peers)

13:00 Lunch

13h45 Voorbereiden plenaire in 4 groepen: zoeken naar antwoorden + welke

vragen voor te leggen aan de groep en facilitator/trainer?

14:10 Plenaire: input vanuit 4 groepen (max 5’/groep) + input van de trainer

14:35 4. Analyse van de strategieën/eigen bijdrage van de ANG (introductie trainer,

individuele analyse, uitwisseling onder peers of in kleine groep)

15h35 5. Analyse van hypotheses en de mate waarin de ToC een kritische reflectie

door de ANG toont (introductie trainer, individuele analyse en uitwisseling in

kleine groep)

16h35 Plenaire: gezamenlijk oplijsten van vragen omtrent de analyse van punt 4 en

5 + input van de trainer

16:55 –

17:15

Afronding: waarom, met wie, wanneer, hoe?
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Onze visie op (meerwaarde) ToC

• Schrijft zich in binnen het systeemdenken/complexiteitsdenken

• Nodigt uit om expliciet te zijn over het model van sociale verandering dat
de organisatie hanteert

• Laat toe om veranderingsprocessen te begrijpen binnen een bepaalde
context en steeds meer zicht te krijgen op (veranderings-)dynamiek van 
actoren.

• Draagt bij tot een andere positionering van de ANG met een grotere focus 
op actoren en partners en veranderingen op hun niveau. 

• Nodigt uit tot een meer realistische kijk op de bijdrage tot verandering die 
de ANG kan leveren

• Vervangt niet noodzakelijk het logisch kader maar
→ geeft het meer onderbouw en geloofwaardigheid

• Nodigt uit tot het expliciteren van waarom de ANG denkt dat verandering
op een bepaalde manier zal verlopen (belang van hypothesen
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De ‘black boxes’ van sociale verandering

Middelen
Activiteiten
producten

Sfeer van 
controle Sfeer van invloed Sfeer van  impact

Veranderingen in de 
kennis, houding, 
acties en relaties van 
diverse actoren

Impact   



Elementen en stappen van een ToC
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie
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Ultimate change statement 

Veranderingen/
veranderings-
proces

Bijdrage ANG

Theory
of change

Theory
of action

Opvolgen van ToC
in leergerichte 
monitoring en 

evaluatie

Definiëring 
van de 

strategie

Analyse van context en 
mogelijke verandering
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Tool hulp bij kritische lezing
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie



1, Analyse van de ultimate 
change statement
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• By 2018, local communities in three river basins spanning three 
countries in East Africa are able to take a formally recognised role 
in managing their local ecosystem services as part of a new 
environmental management strategy, successfully negotiated with 
local governance authorities on the basis of evidence that shows 
that ecosystems services can be managed more sustainably if 
local communities are involved in river basin governance and 
management arrangements. (research project, see 
https://www.espa.ac.uk/using-theory-change-approach )

• Within 15 years there is decent work for women in (X) Southern 
countries because business in those countries provides better 
working conditions for women through compliance with labour 
laws, compliance with decent work agenda and implementation of 
a gender just corporate social responsibility (HIVOS, project 
Women at work)
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Voorbeeld Zuidwerking



Voorbeeld - Noordwerking VVSG

Binnen 5 jaar beschikt de helft van de Vlaamse
gemeenten over een coherente
duurzaamheidsbeleid waarmee zij bijdragen tot
de realisatie van de SDGs (gebaseerd op de 
ToC van de VVSG)

15



Voorbeeld – Noordwerking Plan BE

Les enfants de 12 à 15 ans jouissent une 
éducation de qualité qui est caractérisé par une 
participation plus forte et qui renforce leur bien-
être et leurs résultats et les permet de faire des 
choix pour une monde plus juste. (baséz sur la 
ToC Plan Belgique)
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Een change statement 
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• Verwoordt een visie op sociale verandering op de lange
termijn ( (10 - 20 jaar),

• Die mogelijk en wenselijk is binnen een bepaalde context,

• Die preciseert waarom en voor wie een verandering nodig is
• Ambitieus maar niet onmogelijk
• Specifiek en concreet

• En bij voorkeur werd geformuleerd/bepaald met een inbreng
van actoren en partners (proces)



Opdracht
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Individueel

• Analyseer en geef antwoord

• Noteer welke informatie je mist

• Bekijk waar jouw ToC goed of slecht op scoort

• Bedenk waarover je het wilt hebben met je 
collega’s

Plenair
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Vragen voor de kritische lezing van de ToC Antwoorden

1. ULTIEME VERANDERING/CHANGE STATEMENT
1. Verandering voor wie? De sociale groepen, wiens 

situatie volgens de ANG uiteindelijk moet verbeteren 
zijn duidelijk geïdentificeerd in de change statement en 
zijn specifiek beschreven op een gender sensitieve 
manier. 

2. Verandering waar? De change statement is gesitueerd in 
een specifieke context.

3. Welke verandering? De ultieme verandering, zoals de 
ANG die voor ogen heeft is zo concreet mogelijk en is 
geformuleerd op een heldere en ondubbelzinnige manier.

4. Welke ambitie? Het gaat om een verandering die 
denkbaar en wenselijk is binnen een bepaalde context, 
tegelijk gedurfd en waarvan de termijn van realisatie 
voorbij de termijn van een specifiek programma ligt.

5. Schema en narratief zijn coherent met elkaar



2. Identificeren van actoren
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie



Van wie
hangt sociale
verandering

af?

Individuen
groepen

OrganisatiesInstituten Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net



Hoe realiser je 
sociale

verandering?
Wie 

moet/kan/zal
veranderen?

Gedrag, emoties, 
zelfvertrouwen, kennis

Relaties tussen
individuen en 

groepen

Competenties en gedrag

Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net

Beleid en praktijk



2. Welke actoren dragen bij aan
verandering?
• Welke actoren kunnen/moeten de gewenste ultieme verandering mee

helpen realiseren?

• Wat blijkt uit de analyse van actoren
• Hoe staan deze actoren tegenover de gewenste verandering? 
• Hoe zwaar wegen de verschillende actoren? 
• Welke relaties zijn er tussen de actoren (invloed en 

machtsverhoudingen)

• Idealiter, hoe moeten deze actoren: 
• Zich gedragen (houding/attitude)?
• Actie ondernemen ? 
• Zich verhouden tot andere actoren?
• ….
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TRIAS 
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Voorbeeld  - Noordwerking VVSG
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Binnen 5 jaar beschikt de helft van de 
Vlaamse gemeenten over een 
coherent beleid rond duurzaamheid 
waarmee ze bijdragen aan de 
realisatie van de SDG’s (gebaseerd op 
ToC VVSG)

Gemeentelijke 
adviesraden 
integreren hun 
werking rond 
duurzame 
ontwikkeling

Gemeentelijke 
verkozenen geven 
ruimte aan 
ambtenaren om 
samenwerking tussen 
departementen op te 
zetten

15 gemeenten nemen 
het voortouw en 
tonen hoe je SDGs
kan integreren in de 
beleidsplanning

De helft van de 
gemeenten integreert 
de SDGs in haar 
communicatie naar 
de inwoners en 
initieert acties voor 
verkozenen en 
ambtenaren

Universiteiten, bedrijven, 
sociale organisaties 
ondersteunen gemeenten 
en werken innovatieve 
projecten uit

De Vlaamse overheid 
neemt de SDG’s op in 
haar beleidskader en 
werkt stimulerende 
maatregelen uit



Voorbeeld Noordwerking Plan België
acteurs
Les élèves

Les structures des écoles

Les instituteurs

Les services d’inspection

Les parents
….
…
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changements
….
Assurent un feedback sur les 
approches droit
Intègrent des principes d’une 
approche droit dans les 
structures et façon de faire
Développent autres types de 
relations/améliorent leurs 
relations avec 
Intègrent une approche droit 
dans le contenu et approches 
des leçons et projets
Intègrent les droits des 
enfants et une approche 
droit (tête, cœur, mains)
…

Les enfants de 12 à 15 ans jouissent une 
éducation de qualité qui est caractérisé par 
une participation plus forte et qui renforce leur 
bien-être et leurs résultats et les permet de 
faire des choix pour une monde plus juste. 
(basé sur ToC Plan Belgique)



Opdracht – zie vragen in 
document
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Individueel
• Analyseer en geef antwoord
• Noteer welke informatie je mist
• Bekijk waar jouw ToC goed of slecht op scoort
• Bedenk waarover je het wilt hebben met je 

collega’s

In kleine groep of per twee
• Deel problemen en oplossingen
• Noteer deze voor een plenaire sessie



3. Wegen van verandering
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie



3. Wegen van verandering

• Wat is de weg van verandering opdat de actor komt tot
de gewenste verandering ? 

• Welke intermediaire veranderingen zijn er nodig om te 
komen tot verandering?

• Wegen van verandering zijn 
mogelijk langer dan 2 of 3 stappen

• Wegen van verandering zijn niet altijd 
lineair



Think impact



Kinderrechtenscholen

Voorbeeld Noordwerking Plan BE



Opdracht – zie vragen in 
document
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Individueel
• Analyseer en geef antwoord
• Noteer welke informatie je mist
• Bekijk waar jouw ToC goed of slecht op scoort
• Bedenk waarover je het wilt hebben met je 

collega’s

In kleine groep of per twee
• Deel problemen en oplossingen
• Noteer deze voor een plenaire sessie



Plenaire sessie over actoren en 
wegen van verandering
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4. Bepalen van strategie en eigen bijdrage
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie



4. Identificatie van de interventiestrategie van de ANG

Voor elk van de actoren/type verandering wat kan/moet onze ANG 
doen in de komende 3 tot 5 jaar om bij te dragen aan verandering?
Werken met ‘sferen van invloed’ kan helpen … 

• Kijk naar de wegen van verandering

• Welke actoren kan je ondersteunen en/of rechtstreeks beïnvloeden? 
• Denk aan je partner(s)

• Andere actoren

• Aan welke veranderingen kan je bijdragen (en welke niet)? Denk aan je 
eigen expertise/ervaring/middelen, …

• Welke strategieën zijn meest effectief? 
• Denk aan versterking van capaciteit, beleidsbeïnvloeding, ondersteunen

van netwerken, faciliteren van relaties, toegang tot diensten en rechten, …

• Denk aan diverse typen van interventie: financiering, training, on-the-job 
coaching, informatie/onderzoek, …

37



38



Oxfam WW

Voorbeeld  - Noordwerking Oxfam WW



Opdracht – zie vragen in 
document
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Individueel
• Analyseer en geef antwoord
• Noteer welke informatie je mist
• Bekijk waar jouw ToC goed of slecht op scoort
• Bedenk waarover je het wilt hebben met je 

collega’s

In kleine groep of per twee
• Deel problemen en oplossingen
• Noteer deze voor een plenaire sessie



5. Expliciteren van hypothesen
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Gebruiken van de 
ToC in het M&E 

systeem

De eigen
bijdrage van 

de ANG

Contextanalyse
en 

veranderingen
die mogelijk zijn

1. Formuleren van gewenste
verandering voor specifieke groepen

2. Identificeren van actoren en hun
bijdrage aan die verandering

3. Identificeren van 
wegen van 
verandering van 
actoren (vooral zij die 
ondersteund worden
door interventie

Change 
statement

5. Expliciteren van 
hypothesen

4. Identificatie van de 
interventiestrategie



5. Expliciteren van onderliggende
hypothesen

• Een hypothese is een
• Aanname dat iets waar is of zal gebeuren, iets waar de organisatie van uit gaat en wat niet in vraag wordt

gesteld of geverifieerd

• Een hypothese kan gebaseerd zijn op
• Waarden, geloof in iets, normen, idelogische perspectieven

• Studies

• Intuïtie

• Ervaring

• evaluaties

• ….

• Hieruit vloeit voort:  
• De organisatie heeft het niet persé bij het rechte eind

• Het is belangrijk deze hypothesen te expliciteren zodat ze bevraagd/bekritiseerd kunnen worden en ze getest
kunnen worden (monitoring en evaluatie).

• Het expliciteren van hypothesen dwingt tot een reflectie over de robuustheid en 
plausibiliteit van de wegen van verandering en de ToC

• Hypothesen die niet sterk onderbouwd kunnen worden maar wel centraal staan in de ToC
zijn risico’s die moeten opgevolgd worden.

• De ToC en hypothesen kunnen aanleiding geven tot het formuleren van specifieke
evaluatie- of leervragen (of aandachtspunten) in het systeem voor monitoring en evaluatie.



http://www.theoryofchange.nl/sites/default/files/resource/12.03.19womenworktoc.pdf



Voorbeeld hypothesen

1 Media exposure affects public 
opinion and decisionmaking
2 CSO represent women or can
reach them directly
3 Companies and business are 
sensitive to consumer pressure

4 There will be an increase in 
sustainable consumption overall

@ about the actors

@ about external 
factors on which the 
project does not have 
control

@ on causal 
relations

@ on the relation
between activities and
changes

Meta-assumption: interaction between state and CSO drives change



Media exposure affects public 
opinion and decisionmaking
CSO represent women or can
reach them directly
Companies and business are 
sensitive to consumer
pressure
There will be an increase in 
sustainable consumption
overall

@ about actors

@ about external 
factors on which the 
project has no 
control

@ on causal 
relations

@ on relations between
activities and results

Meta-assumption: interaction between state and CSO drives change



Voorbeeld Noordwerking VVSG
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Binnen 5 jaar beschikt de helft van de 
Vlaamse gemeenten over een
coherent duurzaamheidsbeleid via 
dewelke zij bijdragen tot de realisatie
van de SDG’s (gebaseerd op 
voorbeeld)

15 gemeenten geven 
het voorbeeld en 
tonen hoe je de SDG’s
kan integreren in 
beleidsplanning

Assumpties:
1. De NZ ambtenaren 

kunnen het proces 
binnen de gemeente 
ondersteunen en 
oriënteren.

2. De NZ dienst heeft 
een legitimiteit/het 
mandaat om 
organisatieveranderin
g te initiëren. 

Politieke 
verantwoordelijken 
en gemeentelijke 
diensten werken 
samen om 
inspanningen rond 
duurzaamheid te 
integreren



Voorbeeld Noordwerking -
fictief
• Fictief voorbeeld Noordwerking (gebaseerd op praktijk)

• Hypothese tussen twee veranderingen: (verandering 1) leerkrachten hebben 
kennis en willen zich inzetten en (verandering 2) leerkrachten organiseren samen 
met de leerlingenraad meerdere projecten in de school

• Hypothese: de ANG gaat uit van de veronderstelling dat de leerlingenraden in de 
scholen functioneel zijn (gezien de traditie in deze school en eerdere ervaringen 
van de ANG). 

• De ANG is echter niet helemaal zeker hiervan en formuleert een tweede 
hypothese. Indien in meerdere scholen de leerlingenraden nauwelijks nog 
functioneren (bijv. omdat een nieuwe directie hier niet in wil investeren of bijv. 
omdat veel van de leerkrachten die leerlingenraden ondersteunden veranderd zijn 
van school of met pensioen zijn), is het effect op het scholenproject wel erg 
negatief want dan hebben leerkrachten geen 'partner' meer in de school om actie 
te ondernemen. De tweede hypothese is dat er gewerkt kan worden met 
werkgroepen van leerlingen in plaats van met leerlingenraden.



Voorbeeld Noordwerking Plan Be

• Handleiding M&E (project Kinderrechtenscholen)

• Formuleren van strategische vragen / leervragen

• set van strategische vragen moet elk jaar (of ten minste i.f.v de evaluatie) bepaald 
worden op basis van de ToC zodat hier specifieke aandacht aan gegeven kan 
worden en de monitoring bijdraagt tot leren. Bijvoorbeeld:

• Is er een verschil in aanpak tussen coaches wat betreft resultaten in scholen?

• Is het gedrag en manier van werken van de coach inspirerend voor de leerkrachten 
(“practice what you preach”)?

• Wat zijn factoren waardoor leerkrachten enthousiast worden voor kinderrechteneducatie?

• Hebben we met een kinderrechtenbenadering invloed op wereldburgerschap?

• Als alle schoolactoren betrokken zijn in het traject, draagt dit dan bij tot duurzaamheid?

• Zien we dat een traject - dat inwerkt op de schoolcontext, het inoefenen en aanreiken van 
bepaalde methodes, het opzetten van concrete acties – ook invloed heeft op 
veranderingen in de klaspraktijk van individuele leerkrachten? 

• Analyse van de voortgangsverslagen op basis van de analysevragen.



Opdracht – zie vragen in 
document

49

Individueel
• Analyseer en geef antwoord
• Noteer welke informatie je mist
• Bekijk waar jouw ToC goed of slecht op scoort
• Bedenk waarover je het wilt hebben met je 

collega’s

In kleine groep of per twee
• Deel problemen en oplossingen
• Noteer deze voor een plenaire sessie



Plenaire over eigen bijdrage en 
hypothesen
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Evaluatie workshop

• Wat onthoud ik over het proces om te komen 
tot een ToC van goede kwaliteit (waarom, met 
wie, wanneer, hoe te managen)?

• Wat onthoud ik over de relatie tussen schema 
en narratief?

• Wat kan ik doen binnen mijn organisatie om de 
ToC te herzien/het proces anders aan te 
pakken?
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