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Impact Meten 
 
Voor het meten van de impact van IDM BV volgen we het Groeipad 
Impactmeting van Avance & Social Enterprise NL. De resultaten van de 
impact metingen worden gepubliceerd in het jaarverslag van IDM BV. 
 

 
 

 
Nivo 1: 
De sociale missie en impactdoelstelling zijn vastgelegd in de statuten van 
de onderneming. 
 
IDM BV heeft als missie om een verbetering van de kwaliteit van de zorg 
voor mensen met dementie en het vergroten van het maatschappelijk 
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begrip voor dementie na te streven, door het ondersteunen van 
professionals, mantelzorgers en anderen, die te maken hebben met 
dementiezorg. Dit alles gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van de mensen met dementie. 
 
 
Nivo 2: 
In onze Theory of Change hebben wij specifiek gemaakt hoe wij onze 
doelen denken te gaan bereiken en hoe onze activiteiten leiden tot de 
gewenste veranderingen. De Theory of Change van IDM BV staat op 
onze website 
 
 
Nivo 3: 
Wij houden de resultaten van onze activiteiten (outputs) bij, door te 
registreren voor trainingen met de simulatiecabine en trainingen met de 
VR simulatiebril:  
• hoeveel (aantal en bezettingsgraad) opdrachtgevers wij hebben van welke 

signatuur (VVT, welzijn, overheid, onderwijs, ..) 
• hoeveel cursisten wij hebben voor de trainingen en welke achtergrond zij hebben 

(professional, vrijwilliger, mantelzorger, student,..) 
• waar in Nederland de trainingen worden verzorgd (locaties) 
 
In de afgelopen jaren sinds de introductie van Into D’mentia is al veel 
ervaring opgedaan met het meten van de effecten van Into D’mentia’s 
simulatietrainingen, waardoor we inzicht hebben wat er wel en wat er 
mogelijk niet haalbaar is om te meten. 
 
 
Nivo 4: 
Binnen de huidige beschikbare mogelijkheden meten wij ook de effecten 
op de verschillende doelgroepen. De cursisten van de trainingen krijgen 
na afloop allemaal een evaluatie, waarin zij vragen krijgen of de training 
hen nieuwe inzichten heeft gegeven en of door de training zij in het 
contact met of de zorg voor mensen met dementie een andere aanpak 
hebben geleerd. Met de opdrachtgevers wordt na de training en 3-6 
maanden later de training geëvalueerd of de lering uit de training ook 
geborgd is. Beide kwalitatieve en subjectieve metingen van de effecten 
zijn essentieel, omdat de eigen beleving van beter inzicht de relatie met 
de persoon met dementie ten goede zal komen. Een betere relatie biedt 
houvast om beter aan te sluiten en af te stemmen, wat een positief effect 
heeft op de kwaliteit van zorg. 
In een meetplan zullen we onderzoeken of er een nog meer 
kwantitatieve meting van de effecten mogelijk is. 
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Nivo 5: 
Het meetplan moet ook de mogelijkheden voor nivo 5 duidelijk maken. 
Op dit nivo willen we een steeds vollediger inzicht in en stevigere 
onderbouwing van onze impact meten door: 
• bij meer doelgroepen de impact te meten; ook de indirecte doelgroepen zoals 

beleidsmakers, financiers van de zorg, .. 
• indirecte effecten toe te voegen aan bestaande metingen 
• op zoek te gaan naar steeds stevigere onderbouwing van dementie simulatie als 

training.   
 
 
 
 
 
 


