
IVM Theory of Change

Maatschappelijke Impact “MENS”: In 2020 In 2021 Prognose 2022                    

Personen werkzaam in dienstverband binnen ICT 
vanaf Morgen

9 12 15

Personen ingestroomd die door ICT vanaf Morgen 
geholpen zijn als client (dagbesteding), arbeidsinte-
gratie, opleiding en scholing 

14 14 18

Personen totaal aanwezig gedurende het jaar in 
dienstverband, dagbesteding, arbeidsintegratie, 
opleiding of scholing

60 65 80

Personen begeleid naar werk, buiten de eigen on-
derneming (ICT vanaf Morgen)

1 2 10

Personen die een 3e leerweg praktijkverklaring be-
haalde binnen ICT vanaf Morgen

4 7 14

Personen doorgestroomd naar onderwijs buiten de 
eigen onderneming (ICT vanaf Morgen)

5 5 6

Personen doorgestroomd naar een ander baan bui-
ten de eigen onderneming (ICT van Morgen)

4 5 5

Maatschappelijke Impact “DUURZAAM”:

Laptop/ Desktop en Monitoren herbruikbaar ge-
maakt (second life)

2424 3000 4500

Laptop/ Desktop doorgegeven aan stichtingen en 
goede doelen

64 70 80

Kilo bruikbaar afval uit ICT-apparatuur afgeleverd 
voor recycling 

32000 35000 4000

kg CO2 bespaart door Refurbishment cq Recycling 957960
45795

990960
48000

1200000
50000

Arbeidsparticipatie: 

Partners die met ICT vanaf Morgen een overeen-
komst hebben voor het realiseren van maatschappe-
lijke doelstellingen (keten en netwerk)

25 30 45

Gemeenten en uitvoerende instanties die direct 
of indirect* met ICT vanaf Morgen een dienstverle-
ningsovereenkomst hebben voor arbeidsintegratie, 
dagbesteding, opleiding

12 12 20

*indirect betekent: ICT van Morgen functioneert als onderaannemer
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Welke verandering bewerkstelligen we bij ICT vanaf morgen en op welke 
aannames is dat gebaseerd. Hiervoor hanteren we het zogeheten logic model als 
vereenvoudigde weergave van de “Theory of Change”, die op zichzelf permanent 

aandacht verdient en regelmatig aanscherping behoeft. 

Impact missie

Hogere effecten

Effecten

Outputs

Activiteiten

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring 
& opleiding bieden; verduurzamen van de ICT-apparatuur.

Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt verhogen van 
zelfredzaamheid, positieve impact sociale omgeving; minder belasting milieu.

· Verhoogde baankansen · Verbeterde werknemer vaardigheden
· Ontwikkelde intrinsieke waarde · Verbeterd zelf bewustzijn
· Verbeterd zelfbeeld · Positief effect op sociale omgeving
· Langere levensduur ICT-apparaten · Hergebruik grondstoffen

· Werkervaring · ICT kennis · Versterken sociale vaardigheden en contacten
· Verbeterd dag nacht ritme · Certificering voor de medewerkers

· Persoonlijke ontwikkeling · Aanbieden van een werkplek & opleiding
· Werkritme ontwikkelen · Kennis eigen maken


