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Frameworks en tools die multikapitalen gebruiken:
- Effectuation
- Multicapital Scorecard
- R3-0.org
- SIS toolkit
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Betekenis van impact
Micro Jezelf of de entitieit van waaruit je de oefening doet
Meso Het directe netwerk van de entiteit van waaruit je de oefening doet (stakeholders / rights holders)
Macro De ruime context waarop de activiteit of de onderneming impact kan hebben

Heb ik voldoende slaap?

Werk ik actief aan mijn gezondheid? Kan ik in mijn omgeving beroep doen op medische noodopvang? Zijn er goede medische voorzieningen?
Heb ik schadelijke gewoontes voor mijn fysieke gezondheid? Zorgt mijn directe netwerk voor positieve effecten op de gezondheid? Is er adequate gezondheidsvoorlichting en informatie beschikbaar?
Heb ik last van stress? Doe ik sport met mensen uit mijn directe omgeving? Wordt gezond gedrag gestimuleerd in het land of de regio?

Is mijn persoonlijke omgeving aangenaam om in te vertoeven? Is mijn werkomgeving aangenaam om in te vertoeven? In hoeverre is mijn ruime omgeving aangenaam?
Zijn er weinig storende elementen in mijn persoonlijke omgeving (lawaai, 
licht, drukte, …)?

Wordt er rekening gehouden met omgevingseffecten in mijn directe 
netwerk?

Wordt er beleidsmatig rekening gehouden met omgevingsfactoren?

Ben ik lichamelijk in orde? Zorgt mijn directe omgeving voor een adequate ergonomische 
ondersteuning?

Is er een sportinfrastructuur in de regio of het land?

Heb ik bronnen die kunnen worden aangesproken?
Kan ik ondernemen in een rijke natuurlijke omgeving? Is er voldoende natuur in mijn directe netwerk? Hoe groot is de aandacht voor de milieuproblematiek in het land of de 

regio?
Is de biosfeer belangrijk voor mijn activiteiten? Wordt er rekening gehouden in mijn netwerk met de milieuimpact van de 

activiteiten?
Wordt er actief gewerkt aan een milieupositief beleid?

Beschik ik over een financiële buffer? Beschikt mijn directe omgeving over het nodige beschikbare financiële 
kapitaal?

Is er een gezonde financiële sector?

Bezit ik waardevol land? Beschikt mijn netwerk over land of grondstoffen? Zijn er in het land of de regio voldoende grondstoffen relevant voor mijn 
activiteiten?

Zijn er ruwe materialen die als grondstof kunnen dienen in mijn bezit? Zijn er sowieso nog voldoende grondstoffen in de wereld die ik nodig heb?

Zijn er mij bepaalde materialen of producten geschonken die ik kan 
gebruiken?

Heeft het bedrijf of de organisatie waarin ik werk een bruikbare 
geproduceerde voorraad van interessante materialen?

Is supply chain in de regio goed georganiseerd?

Kan ik op zoek naar vroeger geproduceerde zaken die mij kunnen verder 
helpen?

Is er goede algemene infrastuctuur in het land of de regio?

Heb ik zelf een financieel kapitaal dat ik kan inzetten? Zijn er in mijn kenniskring mensen die financieel kapitaal kunnen lenen of 
schenken?

Is de financiële situatie van het land of de regio in orde?

Informeer ik mij spontaan via allerhande media?
Doe ik graag research?
Heb ik al bepaalde dingen gemaakt die ik kan inzetten? Zitten er in mijn netwerk mensen die graag materialen of producten delen 

of lenen?
Is er in de regio een rijk arsenaal aan halfafgewerkte of afgewerkte 
producten?

Welke hobbies zorgen voor bijkomende kennis? Heb ik directe toegang tot informatie in mijn omgeving? Hoe goed is het onderwijssysteem?
Studeer ik graag? Wat is het niveau van het onderzoek?
Ben ik nieuwsgierig van aard?

Ben ik een trekker of ambassadeur van wat ik doe?
Welk vaardigheden beheers ik en in welke mate? Ken ik mensen die graag hun kennis delen en die ik kan bevragen? Is er een kennisinfrastructuur beschikbaar in het land of de omgeving 

waarop ik beroep kan doen?
Waarin ben ik geschoold? Kan ik patenten of kennis uit mijn directe omgeving inzetten? Is er een hoge opleidingsgraad in de regio?

Doe ik graag wat ik nu doe? Is er pestgedrag in de directe omgeving? Mogen en durven mensen opkomen voor hun mening?
Ga ik met plezier naar mijn werk? Zijn de mensen bang om hun mening te verkondigen? Zijn er voorziening voor geestelijke gezondheidszorg?
Hoe sterk wegen angsten door bij de uitvoering van mijn werk? Zijn de mensen uit mijn omgeving positief ingesteld en betrokken?

Ben ik zelf sociaal actief? Zijn er conflicten met andere bedrijven of organisaties over ontwikkelde 
activiteiten?

Zijn er veel spanning op sociaal vlak?

Contacteer ik graag mensen? Is er een vorm van inspraak van de burger in het staatsbestel?
Voel ik me goed met wat ik nu doe? Is er positieve sfeer in mijn directe (werk)omgeving? Heerst er een sfeer van vertrouwen in de publieke instanties?

Macro
Aan hoeveel mensen kan ik hulp vragen zonder problemen? Is mijn directe netwerk goed verbonden met externe netwerken? Is er een sociaal stabiele structuur in de regio of het land?
Op welke sociale netwerken (al dan niet digitaal) kan ik beroep doen? Hoe goed is mijn werkomgeving verbonden met andere bedrijven? Zijn er sociale voorzieningen in het land?
Heb ik een hechte familie- en/of vriendenkring? Doen andere mensen of organisaties beroep om mijn directe omgeving? Is er een groot verschil tussen lage en hoge inkomens?

Micro Meso
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Streefdoelen

Kapitalen
Impact Sociaal Psychisch Intellectueel Geproduceerd Financieel Grond(stoffen) Biosfeer Omgeving Fysiek

Te vertalen in succescriteria per kapitaal waarop je inzet met je project, organisatie of onderneming
kpi’s

Doel: een nieuwe opleiding vormgeven met als doel mensen te vormen die beter aangepast zijn aan de netwerkmaatschappij

Sociaal Micro persoonlijk netwerk uitbouwen noodzakelijk voor dit doel
Meso netwerk van de eigen organisatie laten groeien relevant voor die opleiding
Macro ruimere algemene bekendheid van het doel bij de brede gemeenschap

Psychisch Micro persoonlijk gevoel iets belangrijks te hebben verwezenlijkt
Meso directe stakeholders helpen begrijpen wat ondernemen voor het netwerktijdperk betekent
Macro mensen laten verstaan waarom we in een complexe en verwarde wereld leven en hoe je daar mee moet omgaan

Intellectueel Micro kennis laten groeien rond de netwerkmaatschappij en de gevolgen van de shift
Meso het netwerk uitgebreider kennis en vaardigheden aanreiken om met de netwerkmaatschappij te kunnen omgaan
Macro de brede gemeenschap informeren over de aard van de netwerkmaatschappij

Geproduceerd Micro kennisverzamelingen opbouwen die beschikbaar worden gesteld via rechtstreeks contact met mensen
Meso kennisverzamelingen publiceren en ter beschikking stellen aan een breder netwerk
Macro publieke kennisverzamelingen opbouwen in co-creatie met derden

Financieel Micro-meso break-even draaien met gedane investeringen
Macro betere economische evenwichten vinden op basis van netwerkeconmische modellen die de duurzaamheid 

en weerbaarheid van de gemeenschap verhogen en uiteindelijk ook leiden tot hogere financiële resultaten
Biosfeer Meso zorgen voor de toepassing van netwerkeconomische principes waardoor het lokale netwerk meer aandacht besteed aan de lokale biotoop en de lokale omgeving
/ Omgeving Macro door de verspreiding en toepassing van netwerkeconomische zorgen voor een evenwichtiger biologisch ecosysteem en een aangenamere omgeving
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Streefdoelen 
Wat wil ik bereiken?
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Investeringen
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Investeringen
Wat heb ik nodig om mijn doelen te halen?
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