
Altijd al handen en voeten willen geven aan (burger) participatie bij het formuleren van 
nieuwe projecten, programma’s en beleid? Gebruik dan de methode DAP/ Logisch Kader. 
Dit praktische instrument is (inter) nationaal zeer succesvol gebleken.

MDFnl begeleidt overheden, maatschappelijke en goede doelen organisaties en 
ondernemingen bij het effectief toepassen van de DAP-methode. We passen de methode 
al ruim 25 jaar toe voor zowel nationale als internationale projecten.  We begeleiden het 
DAP-proces en bekwamen u in het zelf hanteren van de methode.

ONZE INSPIRATIE
• idealisme
• onafhankelijkheid
• onze klant kan verder zonder ons
• vertrouwen in de kennis en kunde van mensen

WAAR WORDT DAP TOEGEPAST? 

Met veel plezier hebben wij samen gewerkt 
met de gemeenten Amsterdam, Arnhem, 
Den Haag, Deventer, Ede, Nijmegen, 
Schagen, Rotterdam en Utrecht aan het 
bereiken van hun programmadoelen. Ook 
bij de provincies Gelderland en Flevoland 
voeren we verschillende projecten en 
trainingen uit.

Met maatschappelijke organisaties als 
Goede Doelen Nederland, Handicap.nl, 
Hartstichting, Nierstichting, Longfonds, 
Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, 
internationale organisaties als Dorcas 
en Internationale Sport Alliantie en 
welzijnsorganisaties als Bartiméus, 
Koninklijke Kentalis, MEE Samen, UMCG en 
Eleos, denken wij mee over het verbeteren 
van hun bedrijfsprocessen, jaarplannen en 
resultaatgericht werken. Ze nodigden ons 
uit om, met behulp van de DAP-methode, 
samen met hen naar hun beleid en strategie 
te kijken en deze aan te scherpen en naar 
concrete uitvoering te brengen.

D O E LG E R I C H T E 
ACT I V I T E I T E N  
PL A N N I N G  ( DA P)

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN 

Het stimuleert een open, actieve en 
participatieve houding bij stakeholders.

Veel aandacht voor de meetbaarheid  
van doelen, zodat alle betrokkenen weten 
wanneer het project succesvol is. 

Het ontwart op een visuele manier nut  
en noodzaak van het project.

In een korte tijd heeft u een plan 
van aanpak met: gedegen analyse, 
realistische doelen, resultaten, 
indicatoren (SMART) en de basis voor de 
voortgangsbewaking  
en evaluatie.


