
Deze bijlage bevat voorbeelden, bedoeld om indieners te helpen. 
Het betreft niet een ’mal’ waarin de Theory of Change van elk 
voorstel moet passen.

Meer algemene richtlijnen voor het invullen van de Theory of Change 
staan in de hoofdtekst van de handreiking economische effecten.

De hoofdtekst van de handreiking economische effecten geeft 
ook aan welke projecttypen in deze bijlage worden onderscheiden. 
Op een voorstel kunnen meerdere projecttypen van toepassing zijn. 

Bijlage A

Voorbeelden van de 
Theory of Change 

per projecttype



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Nieuwe gebruikers, 
verdringing

Omzetgroei, 
marktaandeel

Emissies:
…, …

Mate van gebruik

BBP-groei

Tevreden gebruikers

Natuurkwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Marktonderzoek

Onderzoek naar nieuw 
landbouw-product met 
minder impact op de 
leefomgevingBijdrage(n) 

van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: groei van de markt en de productiviteit in de sector, 
comparatieve voordelen Nederland, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Nieuw landbouwproduct
Smaak, voedingswaarde

Projecttype 1a Nieuw product of nieuwe dienst:  
Leefomgeving incl. landbouw



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere/lagere kosten 
van behandelingen

Opbrengst licenties

Mate van gebruik

BBP-groei

Minder sterfte, 
meer gezondheid

Bijwerkingen (on)gemak 
patiënt

Onderzoek naar nieuwe 
behandeling van ziekte

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: groei van aantal patiënten, effectiviteit andere behandelingen, 
comparatieve voordelen Nederland , regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Nieuwe behandeling

Projecttype 1b Nieuw product of nieuwe dienst:  
Gezondheid en zorg



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Energiekosten

Omzetgroei, 
marktaandeel 
Verdringing

Mate van gebruik Lagere emissies

BBP-groei

Tevreden gebruikers

Natuurkwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Marktonderzoek

Onderzoek naar nieuwe 
energietechniek met 
minder impact op de 
leefomgevingBijdrage(n) 

van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: groei van de markt en de productiviteit in de sector, 
comparatieve voordelen Nederland , regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Nieuwe techniek

Projecttype 1c Nieuw product of nieuwe dienst:  
Energie en duurzaamheid



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Bouwkosten

Transportkosten 
bedrijven

Lagere productiekosten

Mate van gebruik

Emissies: …

Reistijden, reiskosten

Ruimtegebruik

BBP-groei

Tevreden reizigers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Open ruimte

Marktonderzoek

Onderzoek naar een 
nieuwe vervoerwijze

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: groei van de mobiliteitsmarkt, reistijden & reiskosten andere 
vervoerwijzen, comparatieve voordelen Nederland , regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Nieuwe vervoerwijze

Projecttype 1d Nieuw product of nieuwe dienst:  
Mobiliteit



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Mate van gebruik Hogere productiviteit

Emissies: …

Meer/minder/andere 
werkgelegenheid

BBP-groei

Tevredenheid 
werknemers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Techniekontwikkeling: …

Bouwen: bijvoorbeeld 
proeftuinen

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: Aandeel van de activiteit in de economie, verwachte groei 
daarvan, concurrerende technieken, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Toepasbare techniek: …

Installaties: …

Projecttype 2a Productiviteitsverhogende procesinnovatie:  
Technologisch



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Mate van gebruik Hogere productiviteit

Emissies: …

Meer/minder/andere 
werkgelegenheid

BBP-groei

Tevreden 
werknemers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Organisatie-ontwerp …

Experimenten 
Proeftuinen

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: Aandeel van de activiteit in de economie, verwachte groei 
daarvan, concurrerende organisatievormen, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen

Toepasbare 
organisatievorm

Projecttype 2b Productiviteitsverhogende procesinnovatie: 
Organisatorisch



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Mate van gebruik Hogere productiviteit

Emissies: …

Meer/minder/andere 
werkgelegenheid

BBP-groei

Tevreden 
werknemers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: concurrerende technieken, omvang en groei relevante markten, 
comparatieve voordelen Nederland, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Nieuwe technologie: …

Projecttype 3a 
Toepassingsgerichte sleuteltechnologie



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Mate van gebruik Hogere productiviteit

Emissies: …

Meer/minder/andere 
werkgelegenheid

BBP-groei

Tevreden 
werknemers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: omvang en groei relevante markten, comparatieve voordelen 
Nederland, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Nieuwe technologie: …

Projecttype 3b Sleuteltechnologie:  
wetenschappelijk



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Lagere (productie-) 
kosten

Hogere productiviteit

Emissies: …

Gebruiksgemak

BBP-groei

Tevreden gebruikers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Ontwikkelen software: …

Bouwen hardware: …

Software
Hardware

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: omvang en groei van sectoren waar de innovatie wordt 
toegepast, comparatieve voordelen, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l Pathway: Verdienvermogen

Projecttype 4a Randvoorwaardelijke infrastructuur of voorziening: 
Digitale infrastructuur

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Transportkosten 
bedrijven

Lagere productiekosten

Emissies: …Meer ritten

Reistijden, reiskosten

BBP-groei

Tevreden reizigers

Klimaat, milieukwaliteit

GezondheidCongestie: …

Biodiversiteit

Open ruimteRuimtegebruik

Bouwen: … Infrastructuur …Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: demografie, economische groei, omvang mobiliteitssector, ander 
mobiliteitsbeleid, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l Pathway: Verdienvermogen

Projecttype 4b Randvoorwaardelijke infrastructuur of voorziening: 
Mobiliteit

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Nieuwe producten Productiekosten

Emissies: …

BBP-groei

Tevreden gebruikers

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Investeren: … Andere leefomgeving: …
Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden: aantal gebruikers/bezoekers van de betreffende leefomgeving, 
regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l Pathway: Verdienvermogen

Projecttype 4c Randvoorwaardelijke infrastructuur of voorziening: 
Leefomgeving (incl. landbouw)

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Energiekosten
Productiviteit

Emissies: …Mate van gebruik

BBP-groei

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Investeren: … Faciliteit of voorziening
Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: omvang en groei van sectoren (nationaal en internationaal), 
comparatieve voordelen, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

Pathway: Verdienvermogen

Projecttype 4d Randvoorwaardelijke infrastructuur of voorziening:  
Energie en duurzaamheid

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere/lagere kosten 
van behandelingen

Mate van gebruik

BBP-groei

Bijwerkingen (on)gemak
patiënt

Minder sterfte,  
meer gezondheid

Investeren: … Faciliteit of voorziening
Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: omvang en groei van de betreffende zorgsectoren (nationaal en 
internationaal), comparatieve voordelen, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

Pathway: Verdienvermogen

Projecttype 4e Randvoorwaardelijke infrastructuur of voorziening:  
Zorg

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere productiviteit

Voldoen aan 
randvoorwaarden

Broeikasemissies: …

Andere emissies: …

Mate van gebruik

BBP-groei

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Techniekontwikkeling: …

Bouwen: bijvoorbeeld 
proeftuinen

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: Randvoorwaarden klimaatbeleid, aandeel van de beïnvloede 
activiteit in de economie, verwachte groei daarvan, comparatieve voordelen, 
concurrerende technieken, regelgeving 

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: VerdienvermogenToepasbare techniek: …

Installaties: …

Projecttype 5a Op verduurzaming gerichte innovatie:  
Broeikaseffect



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere productiviteit

Voldoen aan 
randvoorwaarden

Emissies: …Mate van gebruik

BBP-groei

Klimaat, milieukwaliteit

Gezondheid

Biodiversiteit

Techniekontwikkeling: …

Bouwen: bijvoorbeeld 
proeftuinen

Onderzoek: … Kennis: …

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden*: Randvoorwaarden biodiversiteit, aandeel van de beïnvloede 
activiteit in de economie, verwachte groei daarvan, comparatieve voordelen, 
concurrerende technieken, regelgeving 

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: VerdienvermogenToepasbare techniek: …

Installaties: …

Projecttype 5b Op verduurzaming gerichte innovatie:  
Biodiversiteit en natuur- en milieukwaliteit



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Absorptie- en 
aanpassingsvermogen

Hogere productiviteit

Arbeidsparticipatie

Milieubewustzijn Emissies

Hoger loon

Leuker werk

BBP-groei

Criminaliteit
Overlast

Tevreden werknemers

Gezondheid

Klimaat
Milieukwaliteit
Biodiversiteit

Gelijke kansen
Docenten trainen

Initiële generieke 
scholing (of 
randvoorwaarden)

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden: economische groei, bestaande kennis/expertise, vereiste 
vaardigheden, autonome toename onderwijsniveau, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Kennis 
Vaardigheden
Motivatie
Diploma’s

Projecttype 6a Initiële generieke scholing



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere productiviteit

Arbeidsparticipatie

Emissies

Hoger loon

Leuker werk

BBP-groei

Criminaliteit
Overlast

Tevreden werknemers

Gezondheid

Klimaat
Milieukwaliteit
Biodiversiteit

Gelijke kansen
Docenten trainen

Initiële sectorspecifieke 
scholing (of 
randvoorwaarden)

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden: groei van de betreffende sectoren, personeels-tekorten, 
bestaande kennis/expertise, vereiste vaardigheden, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Kennis 
Vaardigheden
Motivatie
Diploma’s

Projecttype 6b Initiële sectorspecifieke scholing



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Absorptie- en 
aanpassingsvermogen

Hogere productiviteit

Arbeidsparticipatie

Milieubewustzijn Emissies

Hoger loon

Leuker werk

BBP-groei

Criminaliteit
Overlast

Tevreden werknemers

Gezondheid

Klimaat
Milieukwaliteit
Biodiversiteit

Gelijke kansen
Docenten trainen

Post-initiële 
generieke scholing 
(of randvoorwaarden)

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden: economische groei, bestaande kennis/expertise, vereiste 
vaardigheden, autonome toename onderwijsniveau, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Kennis 
Vaardigheden
Motivatie
Diploma’s

Projecttype 6c Post-initiële generieke scholing



Probleemstelling (incl. analyse oorzaken)
Doelstelling (overall, strategic, operational)

Intermediate outcomesInputs

Bijdrage 
Groeifonds 

Hogere productiviteit

Arbeidsparticipatie

EmissiesMilieubewustzijn

Hoger loon

Leuker werk

BBP-groei

Criminaliteit
Overlast

Tevreden werknemers

Gezondheid

Klimaat
Milieukwaliteit
Biodiversiteit

Gelijke kansen
Docenten trainen

Post-initiële 
sectorspecifieke scholing 
(of randvoorwaarden)

Bijdrage(n) 
van:

Subsidies:
…

Outcomes

Pathway: Sociaal, ethisch

Pathway: Duurzaamheid

Activiteiten ImpactsOutputs

Externe invloeden: groei van de betreffende sectoren, personeels-tekorten, 
bestaande kennis/expertise, vereiste vaardigheden, regelgeving

B
ud

ge
t t

ot
aa

l

* Dit zijn deels tevens beoordelingscriteria (‘lenzen’)

  Rood = cruciaal effect    Blauw = waarschijnlijk effect   Blauwe stippellijn = mogelijk effect

Pathway: Verdienvermogen
Kennis 
Vaardigheden
Motivatie
Diploma’s

Projecttype 6d Post-initiële sectorspecifieke scholing
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