
Opstellen van een interventielogica voor de activiteiten gefinancierd met Versterkingsgelden 

Activiteitencluster van de interventie: 

Gemeente/regio:           Contactpersoon: 

Jaar van de aanvraag:    Activiteitnummer in de aanvraag: 

Wordt deze activiteit t.z.t. geëvalueerd?  

Wordt de evaluatie gefinancierd met Versterkingsgelden (cluster G)? 

Toelichting van de 
evaluatie-opzet:     
Beschrijving van d  uit bestaat en waarom de interventie wordt uitgevoerd. Welke 
theoretische onderbou oek over vergelijkbare interventies) lagen ten grondslag aan het 
opzetten van de interv

Resultaten. Licht toe
zullen worden georgan

Uitkomsten (korte
bovenstaande resultate

Uitkomsten (lange
bovenstaande resultate
veranderingen bij aan h
e interventie. Licht toe waar de interventie
wing /welke bronnen (zoals empirisch onderz

entie? Wat is de doelgroep en wat zijn de doelstellingen? 

 welke directe resultaten (ook wel outputs) beoogd worden met de opzet van de interventie. Hoeveel diensten 
iseerd, geleverd en/of afgenomen? Wie of wat is daarvoor nodig?   

 termijn). Licht toe welke uitkomsten (of baten) op de korte termijn optreden als gevolg van de activiteiten en/of
n. Welke veranderingen vinden plaats vrijwel direct na het uitvoeren van de interventie? 

 termijn). Licht toe welke uitkomsten (of baten) op de lange termijn optreden als gevolg van de activiteiten en/of
n. Welke veranderingen vinden plaats op de langere termijn na het uitvoeren van de interventie? Hoe dragen deze 
et behalen van de beoogde doelstellingen? 
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