INVENTARISSJABLOON – (NEVEN)EFFECTEN
Meer bewuste en zorgvuldige keuzes maken? Doen!
Datum oefening: ……. / ……… / ……….
Aanwezigen bij deze oefening:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Werkwijze:
Breng met je project- of werkgroep voor elk actie- of optievoorstel die je formuleert onder de strategische en
operationele doelstellingen de mogelijke (neven)effecten in kaart. Denk hierbij zowel aan bedoelde als onbedoelde
(neven)effecten en dit zowel in positieve zin als in negatieve zin. Doe dit zowel voor de tijdsperiode tijdens je actie of
project, als na afloop van je actie of project als op langere termijn. Wie en wat worden door je actie of project
versterkt? Wie en wat worden door je actie verzwakt? Heeft je actie impact op andere doelgroepen dan initieel
bedoeld? Gaat je actie weerstand oproepen bij bepaalde mensen? Gaat je actie andere ook andere zaken in beweging
zetten? Interfereert je actie met al lopende acties?... Denk breed.
In dialoog met je werkgroep geef je vervolgens elk van de (neven)effecten een rangorde of relatief gewicht. Bepaal
nadien op basis van deze weging voor welke actie of optie voor jullie nu de beste keuze is en je nu effectief gaat kiezen.
Schaaf je actievoorstel gerust nog bij. Motiveer waarom en kijk ook terug naar de initiële probleemstelling en
doelstellingen.
Denk tenslotte in deze aanvangsfase ook al goed na op welke wijze je die quasi onvermijdelijke negatieve
(neven)effecten gaat voorkomen en/of remediëren en positieve (neven)effecten kunt versterken. Neem tijdens de
uitvoering van je actie periodiek de resultaten van deze oefening nog eens ter hand als check. Veel succes.
Probleemstelling / uitdaging:

Strategische doelstelling

Operationele doelstelling(en)

Actie / Optie 1 (Wat, hoe, wie, wanneer, waar, kostprijs)
Wat:
Hoe:
Wie:
Wanneer:
Waar:
Prijs:

Positieve (neven)effecten

Korte termijn
(tijdens de
projectduur)

Middellange
termijn
(max. 1 jaar
na afloop van
het project)

Lange
termijn
(vanaf 2 jaar
na afloop van
het project)

Weging/
rangorde

Negatieve (neven)effecten

Weging/
rangorde

Actie / Optie 2 (Wat, hoe, wie, wanneer, waar, kostprijs)
Wat:
Hoe:
Wie:
Wanneer:
Waar:
Prijs:

Positieve (neven)effecten

Weging/
rangorde

Negatieve (neven)effecten

Korte termijn
(tijdens de
projectduur)

Middellange
termijn
(max. 1 jaar
na afloop van
het project)

Lange
termijn
(vanaf 2 jaar
na afloop van
het project)

Besluit / motivatie:
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Weging/
rangorde

