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VOORWOORD

Maatschappelijk resultaat is veel lastiger te definiëren, meten en reali-

seren dan financieel resultaat. Boekhouders hebben een mondiale taal 

gecreëerd om financieel resultaat te duiden, maar dit bestaat nog niet 

voor maatschappelijk resultaat. Doordat maatschappelijk resultaat zo-

wel moeilijk te realiseren is, als ingewikkeld om te meten, hebben we een 

gezond wantrouwen in projecten die in al te grote superlatieven spreken 

over hun maatschappelijke resultaten.

Daarom zijn we juist op zoek gegaan naar die initiatiefnemer, filantroop 

of ambtenaar die hun omgeving meenemen in de vaak moeizame zoek-

tocht naar wat nu echt werkt voor hun doelgroep. Diegenen die continu 

schaven aan de beste uitvoering van hun project en actief op zoek zijn 

naar feedback. En we besloten hen een handje te helpen.

Social Finance NL stelt zich ten doel om talent en geld te mobiliseren 

voor maatschappelijke impact. De mix van geld en talent in al hun hoeda-

nigheden moeten ervoor zorgen dat maatschappelijke problemen wor-

den opgelost. Of beter gezegd, dat mensen de gelegenheid krijgen om 

hun leven weer op de rit te krijgen of hun volledige potentieel te benut-

ten. Dit noemen we resultaat.

Aan de hand van onze ervaringen en die van onze 200 internationale colle-

ga’s hebben we de ‘Resultatenradar’ ontwikkeld. Met zeven thema’s die als 

voorwaarde of katalysator van belang zijn om resultaatgericht te werken. 

Niet om gegarandeerd de resultaten te realiseren voor de doelgroep, maar 

om jou en je samenwerkingspartners in staat te stellen de optimale omstan-

digheden te creëren om maatschappelijk resultaat te behalen.

Dit rapport is tot stand gekomen met bijzonder veel hulp van professionals 

in het veld, academici en (internationale) collega’s. Onze bijzondere dank 

gaat ook uit naar de vier initiatieven die we als eerste langs de meetlat 

mochten leggen van onze Resultatenradar. Zonder jullie openheid, behulp-

zaamheid en eerlijke feedback hadden we dit rapport niet kunnen schrijven 

en hadden we de Resultatenradar niet kunnen ontwikkelen. 

Je kunt zelf jouw project toetsen aan de Resulatenradar op pagina 6 t/m 11 

van dit rapport of je kunt deze digitaal invullen op www.socfin.nl/resultaten-

radar.

We wensen je veel succes en plezier bij het gebruiken van de Resultatenra-

dar en het lezen van dit rapport. 

RUBEN KOEKOEK

Co-founder en director Social Finance NL 
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INTRODUCTIE

N
ederland is een welvarend 

land. Hoewel de vooruitzich-

ten voor velen van ons onzeker 

zijn geworden sinds de coron-

acrisis, zijn ze in vergelijking met andere 

landen nog steeds positief. De afgelopen 

jaren zagen we een lage werkloosheid, een 

overschot op de Rijksbegroting en stij-

gende beurskoersen. Maar deze welvaart 

geldt niet voor iedereen. Een groeiende 

groep Nederlanders kan hier niet van mee 

profiteren. Een groot aantal inwoners kent 

problematische schulden, heeft geen vaste 

verblijfplaats of heeft ondanks een baan 

niet voldoende geld om het gezin te onder-

houden. Daarnaast komen grote groepen 

Nederlanders niet mee op de arbeidsmarkt. 

Denk aan mensen met een (arbeids)beper-

king, werkzoekende 50-plussers of nieuw-

komers. In onzekere tijden als deze zal deze 

groep alleen maar groter worden. 

Nederland heeft een sterke traditie als ver-

zorgingsstaat. De overheid verzorgt niet al-

leen een vangnet voor mensen die niet mee 

kunnen komen, maar werkt ook actief aan 

het oplossen van deze maatschappelijke 

uitdagingen. Hierin staat de overheid niet 

alleen. Ook particuliere organisaties, zoals 

vermogensfondsen of goede doelen, hebben 

zich ten doel gesteld om maatschappelijke 

vraagstukken op te lossen. We noemen deze 

partijen de probleemeigenaar.

De probleemeigenaar koopt -middels sub-

sidies, giften, of het verlenen van opdrach-

ten- een interventie in bij een uitvoerder om 

een bepaald maatschappelijk resultaat te re-

aliseren. Zo financieren zij programma’s die 

moeten resulteren in banen, het oplossen 

van schulden of een succesvolle integratie 

in de samenleving van nieuwkomers. In de 

praktijk zien we vaak dat dit niet resultaat-

gericht gebeurt.

Dit rapport gaat over het inrichten van de 

relatie tussen probleemeigenaar, uitvoer-

der, doelgroep en eventueel de investeerder. 

Wij vragen ons af hoe er een partnerschap 

kan worden ingericht dat zich optimaal con-

centreert op de beste resultaten voor de 

doelgroep. Wij noemen dit ‘resultaatgericht 

werken’. Op basis van onze ervaring en de 

ervaring van een internationaal netwerk van 

200 professionals, hebben we een frame-

work opgesteld met criteria voor resultaat-

gericht werken. 

Dit framework, de Social Finance NL Resul-

tatenradar, is geen doel op zich, maar vormt 

een middel om het gesprek te voeren over 

hoe een project kan worden ingericht en 

ingekocht. Niet elk project is immers verge-

lijkbaar met een ander project. In de Resul-

tatenradar zijn zeven criteria gedefinieerd 

waar een resultaatgericht project aan moet 

voldoen. Elk criterium kent vijf stappen, 

waarbij het project niet aan het criterium 

voldoet bij score (1) en er volledig aan vol-

doet bij score (5). De Resultatenradar geeft 

een goede impressie in hoeverre een project 

resultaatgericht is ingericht.

In dit rapport zijn vier projecten beschreven 

die pionieren op het gebied van resultaat-

gericht werken. We hebben samen met de 

organisaties achter deze projecten de Resul-

tatenradar ingevuld. Ook hebben we hen be-

vraagd over hun belangrijkste bevindingen 

en dilemma’s op het gebied van resultaatge-

richt werken. 

Daarnaast lees je in dit rapport een inter-

view met Harvard Professor Jeffrey Liebman 

over het werk van zijn Governance Perfor-

mance Lab en een interview met Joost Snel-

ler, hij heeft de afgelopen jaren als Kamerlid 

de Nederlandse overheid ertoe proberen te 

bewegen om transparanter te rapporteren 

over doelmatigheid en doeltreffendheid. Tot 

slot biedt dit rapport concrete handvaten om 

ook met jouw project de resultaatgericht-

heid te vergroten in het laatste hoofdstuk, 

genaamd: Aan de slag!           
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Transparantie

voorwaarden katalysators

Selectie en contractering

Partnerschap

Bijsturing

Monitoring en evaluatie

Meting van doeltreffendheid

Definitie van resultaat

In het bedrijfsleven is het relatief eenvoudig om doelen te 

stellen en hierop te sturen. Een omzettarget, klanttevre-

denheidscijfer of winstmarge is eenvoudig gesteld en goed 

te meten. Maar als maatschappelijke winst het hoogste 

goed is, wordt dit opeens een stuk ingewikkelder. We lezen 

allemaal in de krant over bejubelde of mislukte sociale 

projecten, maar wat zijn de criteria? Hoe wordt het succes 

gemeten en wat zijn de langetermijneffecten?  

Vaak kennen deze projecten geen helder 

afgesproken doelen waardoor er ook 

niet te zeggen valt of deze doelen 

zijn behaald. Als niet de klant 

betaalt, maar de gemeente 

FRAMEWORK VOOR RESULTAATGERICHTE PROJECTEN: 
DE SOCIAL FINANCE NL 
RESULTATENRADAR

of een vermogensfonds, lopen er andere belangen, andere 

samenwerkingsvormen en moet er op een andere manier 

gestuurd worden op de beste resultaten. Er zijn belang-

rijke paralellen te trekkentussen de private, publieke en 

filantropische sector, waarmee maatschappelijke projecten 

resultaatgerichter uitgevoerd kunnen worden. Door te 

benoemen wat de voorwaarden en katalysators zijn van 

een resultaatgerichte aanpak, draagt de Social 

Finance Resultatenradar bij aan een open 

dialoog over het realiseren van de 

beste resultaten voor de doel-

groep. 



Voorwaarden voor resultaatgericht werken

Het eerste thema is de DEFINITIE VAN RESULTAAT. Om resultaat-

gericht maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is het belangrijk om 

de juiste focus te hebben. Als basis voor resultaatgerichtheid moeten 

de gewenste resultaten zo concreet mogelijk gedefinieerd worden. 

Wanneer kan het project effectief genoemd worden? Welke resultaten 

voor de doelgroep moeten hiervoor behaald worden? Deze resultaten-

definitie moet natuurlijk in lijn zijn met het oplossen van de uitdaging 

waar de doelgroep mee kampt. De manier waarop de beoogde resulta-

ten gedefinieerd worden zijn bepalend voor hoe hier op gestuurd kan 

worden.

Als de resultaten gedefinieerd zijn, moet je bepalen hoe je deze re-

sultaten gaat meten. Het tweede thema van de Resultatenradar is de 

METING VAN DOELTREFFENDHEID. In hoeverre kan je van het 

project de doeltreffendheid meten? Met andere woorden, in hoeverre 

zijn de resultaten te meten en valt aan te tonen dat de resultaten dank-

zij het project zijn gerealiseerd?

De meting van doeltreffendheid dient als input voor MONITORING 

EN EVALUATIE. Dit is het derde thema van de Resultatenradar. Tij-

dens het project wordt informatie verzameld over het proces -hoe 

ging de implementatie, hoe verloopt de instroom en doorstroom van 

deelnemers-,  over de ervaringen van de betrokkenen, over hoe de uit-

voering verbeterd kan worden en over de tussentijdse resultaten en 

eindresultaten. 

Op basis van monitoring en evaluatie kan er bijsturing plaatsvinden. 

BIJSTURING is het vierde thema van de Resultatenradar. Zodra het 

project van start is, is het van belang om actief in te zetten op prestatie-

management. Bij actief prestatiemanagement wordt er geleerd van de 

ontwikkelingen in het project en wordt dit ingezet om het project gedu-

rende de looptijd te verbeteren. Zo kan er continu bijgestuurd worden 

om de beoogde resultaten voor de doelgroep te behalen.

Katalysators voor resultaatgericht werken

Het vijfde thema is PARTNERSCHAP. Het is belangrijk de juiste 

stakeholders te identificeren: wie heeft een belang en/of een rol bij de 

uitdaging die middels het project wordt aangegaan? Vanuit deze groep 

stakeholders wordt het partnerschap opgezet met de partijen die het 

project gaan uitvoeren: probleemeigenaar, uitvoerder, doelgroep en 

eventueel een financier. Vertegenwoordigers hiervan werken actief 

samen in een projectgroep. Partijen die niet in de projectgroep zijn 

vertegenwoordigd, kunnen natuurlijk een adviserende rol hebben. 

Een goed partnerschap zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijk, 

gedragen belang wordt geformuleerd waarin alle partijen zich kunnen 

vinden.

Het zesde thema is SELECTIE EN CONTRACTERING. De manier 

waarop interventies geselecteerd en gecontracteerd worden kan ac-

tief bijdragen aan de resultaatgerichtheid ervan. Een resultaatgericht 

selectieproces zorgt voor de meest passende interventie om de maat-

schappelijke resultaten daadwerkelijk te behalen. 

Ook de juiste (financiële) prikkels in het contract zijn een aanjager van 

resultaatgerichtheid. Bij deze prikkels kan gedacht worden aan afspra-

ken over de voortzetting van een interventie afhankelijk van de resul-

taten, maar ook aan bonus/malus-regelingen gebaseerd op resultaat, 

of Social Impact Bonds. De probleemeigenaar moet de balans tussen 

resultaatfinanciering en voorfinanciering optimaliseren, om de juiste 

financiële prikkels te introduceren, zonder onnodig hoge financiële ri-

sico’s voor de uitvoerder te creëren. Dit is voor iedere casus een aparte 

afweging.

Het zevende thema is TRANSPARANTIE. Om de resultaten van het 

project te kunnen verantwoorden naar alle betrokkenen, is transparan-

tie essentieel. Zowel binnen het projectteam als naar buiten toe. Door 

transparant te communiceren over het project kunnen ook derde par-

tijen hiervan leren. Daarmee worden ook andere projecten resultaat-

gerichter en effectiever.

THEMA’S VAN DE RESULTATENRADAR

De Resultatenradar geeft een score op zeven thema’s: de eerste vier thema’s zijn voorwaarden voor resultaatgericht werken. De andere 

drie thema’s zijn katalysators voor resultaatgericht werken. Een hoge score op een katalysator is geen vereiste om resultaatgericht te 

werken, maar kan de resultaatgerichtheid van je project wel sterk verbeteren.
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1DEFINITIE VAN RESULTAAT    

Zijn de resultaten voor de doelgroep zodanig gedefinieerd dat stu-

ren op resultaat mogelijk is?

1|  NIET     2|  BEPERKT      3|  GEMIDDELD     4|  RUIM     5|  VOLLEDIG

Resultaten kunnen op verschillende niveaus gedefinieerd worden. Bij-

voorbeeld op niveaus voor de maatschappij, voor de organisatie of voor 

de doelgroep. Voor de Resultatenradar wordt alleen gekeken naar de 

resultaten voor de doelgroep.

Het is belangrijk om de maatschappelijke doelen te kunnen vertalen 

naar kwantificeerbare resultaten. Alleen met helder beschreven be-

oogde resultaten voor de doelgroep kan hier ook op gestuurd worden 

en kan geverifieerd worden of het uiteindelijke doel daadwerkelijk be-

haald is. Hoe meer SMART een resultaat beschreven is, hoe beter dit te 

meten is. De letters van SMART staan voor: 

•  Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?

•  Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) 

          voorwaarden of vorm is het doel bereikt?

•  Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doel  

groep en het management?

•  Realistisch - Is het doel haalbaar?

•  Tijdgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Daarnaast kunnen resultaten kunnen op verschillende niveaus gedefi-

nieerd worden, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

Uiteindelijk willen we weten welke duurzame resultaten zijn gereali-

seerd voor de doelgroep. Resultaten gedefinieerd op outcome niveau 

geven hierover de meeste zekerheid. Het is niet altijd mogelijk de out-

comes te meten. Vandaar dat ook vaak output, activiteiten of input 

wordt gemeten. Dit kan een goede inschatting zijn voor de gerealiseer-

bv. aantal 
deelnemers

bv. aantal gegeven 
cursussen

bv. aantal deelne-
mers die de cursus 

voltooid hebben

bv. aantal deelnemers 
die duurzaam uitstro-
men uit de uitkering 

door deelname cursus

HET FRAMEWORK 
VAN DE RESULTATENRADAR

Op de volgende pagina’s staat het framework beschreven 

waarmee de scores op deze zeven thema’s voor de Resul-

tatenradar bepaald worden. Aan het eind van dit rapport 

staat het scoresysteem van de Resultatenradar samengevat.



een vergelijkbare controlegroep, waarbij zoveel mogelijk gecon-

troleerd wordt voor de invloed van andere factoren.

5. Meting van de resultaten voor en na het project, waarbij het pro-

ject ‘at random’ toebedeeld is aan een deelnemersgroep en een 

controlegroep.

MONITORING EN EVALUATIE   

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en evaluatie ingezet?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM     5| VOLLEDIG

Monitoren en evalueren is belangrijk om antwoord te geven op twee 

vragen: liggen we op koers en zijn onze doelen behaald? De basis van 

het evalueren is dan ook om te meten of de gewenste resultaten zijn 

bereikt. Daarnaast is het ook zeer waardevol om de samenwerking tus-

sen alle betrokken stakeholders te monitoren en evalueren. 

In de ideale situatie is er sprake van continue monitoring en evaluatie, 

waarbij het proces, de resultaten én de samenwerking met de partijen 

binnen én buiten het partnership centraal staan. Dit geeft input voor 

bijsturing om de interventie te verbeteren. De frequentie waarin tus-

sentijdse resultaten gemeten zouden moeten worden, is afhankelijk 

van hoe de resultaten gedefinieerd zijn. De frequentie moet in ieder 

geval toelaten dat tijdig bijsturen mogelijk is.

Voor monitoring en evaluatie hanteren we het volgende scoresysteem:

1. Geen eindevaluatie.

2. Eindevaluatie op resultaten .

3. Eindevaluatie op proces, resultaten en samenwerking in  

partnership.

4. Frequente tussentijdse monitoring en evaluatie en eindevaluatie 

op basis van resultaten.

5. Frequente tussentijdse monitoring en evaluatie, eindevaluatie  

op proces, resultaten en samenwerking met alle betrokken  

stakeholders.

BIJSTURING      

Worden ervaringen en evaluaties ingezet om het project te verbe-

teren?

1| NIET     2| INACTIEF    3| GEMIDDELD    4| ACTIEF   5| ZEER ACTIEF 

Onder bijsturing wordt verstaan hoe gedurende de looptijd van het 

project op basis van de tussentijdse evaluaties verbeteringen toegepast 

worden om de beoogde resultaten optimaal na te blijven streven.   
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de outcomes, waarbij input het minst zegt over de gerealiseerde outco-

mes en output nog het meest in de buurt komt.  

De score voor de definitie van resultaat is gebaseerd op hoe de resul-

taten die voor de doelgroep gedefinieerd zijn voldoen aan deze twee 

facetten: het niveau waarop het resultaat voor de doelgroep gedefini-

eerd is en de mate waarin dit doel SMART beschreven is (waarbij 3/5 

SMART bijvoorbeeld aangeeft dat een doel wel specifiek, acceptabel 

en tijdsgebonden is, maar niet meetbaar en realistisch). De volgende 

matrix geeft weer hoe deze aspecten gecombineerd de uiteindelijke 

score geven:

METING VAN DOELTREFFENDHEID   
  

In hoeverre is zeker dat het project doeltreffend is?

1| MOGELIJK    2| POTENTIEEL    3| WAARSCHIJNLIJK    4| ZEER 

WAARSCHIJNLIJK   5| BEWEZEN

De meetmethodiek heeft als doel om aan te tonen in hoeverre het project 

heeft geleid tot het beoogde resultaat. In beleidsjargon wordt vaak gespro-

ken over doeltreffendheid. 

Er moet inzichtelijk gemaakt worden welke resultaten behaald zijn, maar 

ook in welke mate de interventie hiervoor verantwoordelijk is. Dit wordt at-

tributie genoemd. Zonder de interventie zouden de resultaten immers ook 

in zekere mate behaald kunnen zijn. Om de attributie vast te stellen is een 

goede meetmethodiek essentieel. De score voor de meetmethodiek bepa-

len we als volgt :

1. Meting van de resultaten enkel na de interventie.

2. Meting van de resultaten voor en na de interventie, zonder (ver-

gelijkbare) controlegroep.

3. Meting van de resultaten voor en na de interventie, afgezet tegen 

een vergelijkbare controlegroep.

4. Meting van de resultaten voor en na de interventie, afgezet tegen 
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6

7

Dit wordt ook wel prestatiemanagement genoemd. Prestatiemanage-

ment is essentieel gedurende de looptijd van de uitvoering van een 

project of contract, omdat risico’s en prikkels van stakeholders kun-

nen veranderen, men nieuwe inzichten kan opdoen of onvoorziene 

situaties kunnen optreden. Door actief prestatiemanagement wordt 

ervoor gezorgd dat middels een continue feedbackloop tussen de deel-

ne- mende partijen, risico’s worden geïdentificeerd en op basis hiervan 

bijgestuurd wordt. De afspraken tussen de stakeholders moeten het 

dus mogelijk maken dat er aanpassingen gemaakt worden als hier aan-

leiding toe is.

Voor effectieve bijsturing zijn de volgende vier criteria geformuleerd: 

• Ruimte in de contracten voor aanpassingen aan (de uitvoering 

van) de interventie.

• Ruimte in het budget voor aanpassingen aan (de uitvoering van) 

de interventie.

• Frequent overleg tussen alle betrokkenen (minimaal elk kwartaal).

• Opvolging en monitoring van verbeteracties.

Indien geen van deze criteria aanwezig is wordt (1) Niet gescoord, voor 

ieder criterium dat aanwezig is wordt er een punt hoger gescoord. 

PARTNERSHIP     

Werken de verschillende stakeholders effectief samen?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

De inrichting van het partnership moet erop gericht zijn om de beste 

resultaten te behalen voor de doelgroep. Hiervoor zijn vier criteria ge-

formuleerd: 

• Er moet commitment zijn vanuit de verschillende organisaties. 

Hierbij gaat het er om dat diegene die bepalend zijn voor het 

slagen van het project ook gecommitteerd zijn om hieraan bij te 

dragen. 

• Het is van belang dat het voor iedereen duidelijk is wat zijn rol is 

en dat er geen rollen overlappen of er belangrijke taken niet wor-

den opgepakt. Hierbij helpt een goed omschreven en vastgeleg-

de governance. Hierin moeten afhankelijkheden duidelijk zijn en 

moet voor iedere partij vastgelegd zijn voor welke activiteiten zij 

verantwoordelijk zijn. 

• De doelgroep is betrokken bij het selecteren en vormgeven van de 

interventie. Bij het realiseren van resultaten voor de doelgroep is 

het van belang dat de doelgroep in het hele proces betrokken is. 

Zij hebben een rol in het bepalen van de resultaten en kunnen ook 

de sleutel zijn tot de juiste oplossing. Naast probleemeigenaar en 

probleemoplosser zien we de doelgroep als cruciaal onderdeel 

van het partnership.  In het geval dat de doelgroep niet voor zich-

5

zelf kan spreken (bijvoorbeeld jonge kinderen), kan een verte-

genwoordiger van de doelgroep (bijvoorbeeld ouders) deze rol 

vervullen. 

• In een resultaatgericht partnership wordt continu gekeken of de 

juiste rollen worden vervuld door de juiste mensen en organisa-

ties. Het is daarom van belang dat toe- en uittreding mogelijk is, 

mocht de situatie dit vereisen. Zo kan gedurende het traject de 

meest optimale bezetting worden gerealiseerd. 

Indien geen van deze criteria aanwezig is wordt (1) Niet gescoord, 

voor ieder criterium dat aanwezig is wordt er een punt hoger ge-

scoord.

SELECTIE EN CONTRACTERING            

In hoeverre dragen selectie en contractering bij aan resultaatge-

richtheid?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

De manier waarop de interventie wordt geselecteerd en gecontrac-

teerd kan een aanjager zijn om de beste resultaten te behalen voor de 

doelgroep. Hiervoor zijn vier criteria geformuleerd: 

• De contracterende partij heeft vooraf heldere resultaatgerichte 

selectiecriteria opgesteld (bijv. heeft de interventie een ‘track 

record’ of is deze ‘evidence-based’, of wetenschappelijk onder-

bouwd).

• De contracterende partij heeft breed bekeken welke interven-

ties beschikbaar zijn voordat een selectie gemaakt wordt (mid-

dels een competitieve uitvraag of middels eigen onderzoek in 

het veld).

• De contracterende partij heeft experts in het veld geraadpleegd 

voor de selectie van de interventie.  

• De op outcome niveau gedefinieerde resultaten komen terug 

in de contracten en hebben consequenties (hierbij kan gedacht 

worden aan afspraken over de voortzetting van een interventie 

afhankelijk van de resultaten, maar ook aan bonus/malus-rege-

lingen gebaseerd op resultaat, of Social Impact Bonds).

Indien geen van deze criteria aanwezig is wordt (1) Niet gescoord, 

voor ieder criterium dat aanwezig is wordt er een punt hoger ge-

scoord.

TRANSPARANTIE     
 

In hoeverre worden afspraken, data en resultaten gedeeld?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG



Maatschappelijke projecten komen veelal in het nieuws. Vaak vanwege 

de impact op de samenleving, omdat ze innovatief zijn en soms omdat 

het mis is gegaan. Deze nieuwsberichten zijn niet altijd gebaseerd op 

een breed gedragen grondig onderzoek, maar veelal op incidenten. 

Daarmee leidt het tot een incompleet beeld. Het is van belang dat der-

den zich een compleet beeld kunnen vormen van het project. In het ge-

val van financiering met overheidsgeld moet het project zich kunnen 

verantwoorden. Transparantie is daarom essentieel. Bovendien stelt 

transparantie andere partijen in staat om te leren van de gehanteerde 

aanpak. 

De score voor transparantie wordt gebaseerd op twee schalen: 

• De mate waarin informatie beschikbaar is. 

• De mate waarin het proactief gedeeld wordt. 

Het betreft dan informatie over de resultaten, (geanonimiseerde) data 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATENRADAR

De Resultatenradar maakt inzichtelijk waar kansen liggen om de resultaat-

gerichtheid te verhogen. Het geeft houvast en richting aan projecten die een 

optimale focus op maatschappelijke resultaten nastreven. De Resultaten-

radar is een middel om te reflecteren op de resultaatgerichtheid van een 

project en geeft aanleiding om te evalueren of het project resultaatgerichter 

ingericht kan worden. Hoge scores op deze thema’s zijn noodzakelijk om 

gestructureerd en resultaatgericht toe te werken naar de beoogde doelen 

van het project. In sommige gevallen kan een niet maximale score een 

bewuste afweging zijn. Bijvoorbeeld omdat een maximale score te duur 

of te tijdrovend is. De Resultatenradar helpt organisaties om hier bewuste 

afwegingen in te maken. Immers, resultaatgerichtheid is geen doel op zich, 

maar het behalen van resultaten voor de maatschappij wel.

De combinatie van deze zeven indicatoren vormt de Resultatenradar. In de Resultatenradar geldt: hoe hoger de score van de verschillende onder-

delen, hoe meer er resultaatgericht wordt gewerkt. Ter illustratie hieronder het radardiagram van een fictief programma dat bijvoorbeeld hoog 

scoort op partnerschap en niet hoog op meting van doeltreffendheid.

over de doelgroep en de resultaten en gemaakte afspraken tussen de 

partijen. De combinatie hiervan bepaalt hoe transparant het project is, 

zoals weergegeven in onderstaande matrix: 
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Eelke Blokker is oprichter van het Instituut voor Publieke 

Waarden (IPW), dat kostenbesparende interventies uitvoert 

om gemeenschappelijke waarden in een samenleving beter te 

realiseren. IPW is de bedenker en uitvoerder van de Doorbraak-

methode.

WAT HOUDT DE DOORBRAAKMETHODE IN?
De doorbraakmethode pakt systeemproblemen aan om multiprobleem-

huishoudens beter en goedkoper te helpen door maatwerk te bieden. Multi-

probleemhuishoudens hebben namelijk niet alleen persoonlijke problemen, 

er zijn ook systeemproblemen die een effectieve aanpak in de weg staan. 

Almelo heeft drie keer zoveel multiprobleemgezinnen als een gemiddelde 

Nederlandse gemeente. In Almelo zijn 50 wijkcoaches actief. Samen met 

deze wijkcoaches bekijken wij de individuele casussen en ontwerpen hier 

maatwerkoplossingen voor. Gedurende drie jaar trekt het IPW hier samen 

met de wijkcoaches in op en na deze periode is het de bedoeling dat de wijk-

coaches zelfstandig met de methode verder kunnen.

WAT ZIJN SYSTEEMPROBLEMEN?
Systeemproblemen zijn knelpunten in de organisatie, of in het systeem van 

ondersteuning, die goede hulp of oplossingen in de weg zitten in specifieke 

casussen. Stel er is een alleenstaande moeder waarbij een opvoedonder-

steuner ingeschakeld is, maar bij dat gezin staat ook vijf keer per week een 

deurwaarder voor de deur. Dan is de moeder daar zodanig door belast dat 

de opvoedondersteuner geen verschil kan maken. Dat is niet effectief. Wij 

zoeken dan naar een uitzondering en maken afspraken dat de deurwaarder 

niet meer komt, zodat de opvoedondersteuner zijn werk kan doen.

MAATWERK, KAN DAT ZOMAAR?
Wij bekijken alle maatwerkcasussen door drie brillen: mag het juridisch, 

gaan we slim om met publiek geld en is het goed voor de kwaliteit van 

leven van de betrokkenen? Als de antwoorden op alle drie de vragen ‘ja’ 

is, werken we samen met alle benodigde partijen om de aanpak uit te 

voeren. We noemen dit legitiem maatwerk: maatwerk dat goed is voor 

de inwoner, maar ook goed voor alle andere inwoners van de gemeente.

WELKE PARTIJEN ZIJN ERBIJ BETROKKEN?
Voor de financiering van dit project is een partnership opgezet met de ge-

meente Almelo, het IPW en voor bancaire financiering de ING Bank. In de 

uitvoering werken wij samen met zorgverzekeraars, voornamelijk Menzis, 

LOCATIE: Almelo 
DUUR: 1 januari 2019- 1 januari 2022     

THEMA: Multiprobleemhuishoudens   

DOEL: Betere en goedkopere hulp    

AANTAL DEELNEMERS: 375 huishoudens

De Doorbraakmethode is een interventie gericht op multi-

probleemhuishoudens. Dit zijn voornamelijk huishoudens 

die in drie domeinen gemeentelijke ondersteuning ontvan-

gen: uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, inko-

mensondersteuning uit de Participatiewet en jeugdhulp 

vanuit de Jeugdwet. Het doel is hen beter en goedkoper te 

helpen, door maatwerkoplossingen te bieden en hiermee 

systeemproblemen aan te pakken. 

DOORBRAAKMETHODE ALMELO

INTERVIEW 
EELKE BLOKKER

FACTSHEET

“Wij gaan voor legitiem maatwerk: 
maatwerk dat goed is voor de inwoner, 

maar ook goed voor alle andere 
inwoners van de gemeente.” 



woningcorporaties en alle maatschappelijke uitvoeringsorganisa-

ties die de multiprobleemhuishoudens ondersteunen.

HOE LIGT DE FOCUS OP RESULTAAT?
Wij meten de resultaten die wij behalen op de twee hoofddoel-

stellingen: beter en goedkoper. Of onze aanpak beter is evalueren 

we aan de hand van de vragenlijst Menselijke Maat: een audit op 

het welbevinden van mensen die zorg ontvangen, gericht op auto-

nomie, competenties en verbondenheid. De mensen in de maat-

werktrajecten beantwoorden na drie, zes en twaalf maanden hoe 

in hun eigen beleving hun kwaliteit van leven veranderd is. Of onze 

aanpak goedkoper is, evalueren we door de kosten van het maat-

werkscenario te vergelijken met de kosten van het huidige scenario 

en met de kosten van het ‘escalatiescenario’, wat naar verwachting 

zal plaatsvinden als de maatwerkoplossing niet geïmplementeerd 

wordt. Accountancykantoor EY valideert onze metingen. Op basis 

van de resultaten op ‘goedkoper’ wordt door de gemeente Almelo 

uitbetaald. Het is dus in het belang van alle partners dat we deze 

resultaten daadwerkelijk halen. In de eerste plaats uit maatschap-

pelijk oogpunt, maar ook door een financiële prikkel.

HOE ZOU DE RESULTAATGERICHTHEID NOG 
BETER KUNNEN?
Hoewel we in de metingen actief focussen op resultaat is het een 

uitdaging om voldoende respons te krijgen op de vragenlijst. Deze 

gezinnen hebben vaak andere prioriteiten dan de vragenlijst in te 

vullen. We kunnen geen echte nulmeting doen, omdat we eerst in 

contact willen komen voordat we de vragenlijst sturen. Maar als 

we eenmaal binnen zijn, is er hoop. Dus wetenschappelijk gezien 

zit daar een bias in. Het is moeilijk om echt inzicht te krijgen in het 

effect op de kwaliteit van leven. We hebben hier nog geen concrete 

resultaten over. We zouden dolgraag longitudinaal onderzoek doen.

WAT VIND JIJ HET BELANGRIJKSTE RESUL-
TAAT VAN DE DOORBRAAKMETHODE?
Het resultaat van de Doorbraakmethode zit op meerdere niveaus. 

Gezinnen worden beter geholpen met een plan dat zoveel mogelijk 

aan hun eigen doelen en wensen tegemoet komt. En doorgaans lukt 

het om ze ook echt in betere omstandigheden te brengen, waardoor 

ze zelf weer meer autonomie in hun leven ervaren. Dat resultaat is 

dichtbij. Het lange termijn resultaat dat we met de Doorbraakme-

thode nastreven, is een maatschappelijk geaccepteerde standaard 

waarmee we ongelijke gevallen ongelijk kunnen behandelen. Com-

pleet met fijne bruikbare instrumenten voor professionals die dat 

dan ook snel en zonder gedoe voor elkaar kunnen krijgen. De re-

sultante daarvan zal zijn dat veel zorg en ondersteuning niet alleen 

beter, maar ook goedkoper kan.

WIJKCOACH RICK HALLERS AAN HET WOORD

Ik werk nu anderhalf jaar als wijkcoach in Almelo met de Doorbraakmethode. 

Vanuit het perspectief van de inwoner zoeken we samen naar het best mogelij-

ke maatwerk om langslepende situaties te doorbreken. Voordat ik eraan begon 

dacht ik: ”Oei, hoe ga ik binnen de wet zorgen dat ik die uitstapjes maak?” De 

wet zegt dat je gelijke gevallen gelijk moet behandelen. De doorbraakmethode 

maakt het mogelijk om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen. IPW heeft me 

geleerd dat de wet veel mogelijkheden biedt, mits je het maatwerk goed onder-

bouwt.

De grootste uitdaging is om als gemeente een cultuuromslag te maken. Met de 

maatwerkcasussen moet je vertrouwen hebben in het perspectief van de inwo-

ner. Dit vraagt soms om interventies die binnen de gemeente niet standaard zijn, 

waardoor getwijfeld kan worden aan de kwaliteit. De weerstand die daarbij naar 

boven komt, moet bespreekbaar worden gemaakt. Daardoor leren we van el-

kaars perspectieven. Het is nog niet perfect, maar ik hoop dat we in de komende 

twee jaar die omslag kunnen maken. 

Een voorbeeld van een mooi resultaat was dat we onlangs een moeder met haar 

zoontje konden herenigen. Ze waren dakloos geraakt, waardoor het zoontje in 

een pleeggezin terecht kwam. Toen de moeder eenmaal weer een woning had, 

moest ze een ongecontracteerde behandeling ondergaan om haar zoontje weer 

bij haar te laten wonen. Maar voor deze behandeling was een eigen bijdrage ver-

eist die ze niet kon betalen. Toen hebben we vanuit de Doorbraakmethode inge-

zet op de coulanceregeling van de zorgverzekeraar, waardoor ze de behandeling 

zonder eigen bijdrage kreeg en haar zoontje weer bij haar terug kon keren.

Het mooie van de Doorbraakmethode is dat je kunt zeggen: ”We hebben met el-

kaar de verantwoordelijkheid om vanuit het perspectief van de inwoner te wer-

ken en het tegelijkertijd financieel en juridisch te laten kloppen.” Voor mij voelt 

dit na anderhalf jaar heel normaal. Ik wil dat dit voor iedereen normaal voelt. Het 

hoeft eigenlijk helemaal niet moeilijk te zijn. Je moet soms alleen even de tijd 

nemen om zo’n casus nou eens echt goed te begrijpen.

“De wet zegt dat je gelijke gevallen gelijk moet 
behandelen. De doorbraakmethode maakt het mogelijk 
om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen.” 

foto: Emiel Muijderman
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DEFINITIE VAN RESULTAAT    

Zijn de resultaten voor de doelgroep zodanig gedefinieerd dat stu-

ren op resultaat mogelijk is?

1|  NIET     2|  BEPERKT      3|  GEMIDDELD     4|  RUIM     5|  VOLLEDIG

Goedkoper is meetbaar gemaakt door de kosten van het maatwerks-

cenario van de doorbraakmethode te vergelijken met de kosten van het 

huidige scenario en met de kosten van het escalatiescenario. Dit zijn 

resultaten op outputniveau.

De resultaten voor de doelgroep ‘beter’ zijn meetbaar gemaakt door 

het afnemen van de vragenlijst ‘Menselijke Maat’: een gevalideerde 

vragenlijst om kwaliteit van leven te meten. Dit zijn resultaten op out-

comeniveau.

De resultaten zijn SMART gedefinieerd.

METING VAN DOELTREFFENDHEID   

 

In hoeverre is zeker dat het project doeltreffend is?

1| MOGELIJK    2| POTENTIEEL    3| WAARSCHIJNLIJK    4| ZEER 

WAARSCHIJNLIJK   5| BEWEZEN

De metingen worden voor en na de interventie gedaan onder de deelne-

mende huishoudens. De kostenberekeningen worden gedaan voordat het 

maatwerkplan uitgevoerd wordt en blijven gemonitord worden tijdens het 

traject. De vragenlijst wordt afgenomen bij 3, 6 en 12 maanden nadat het 

multiprobleemhuishouden aangemeld is. Deze resultaten worden niet ver-

geleken met een controlegroep. 

MONITORING EN EVALUATIE   

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en evaluatie ingezet?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM     5| VOLLEDIG

Er wordt continu geëvalueerd door het IPW. De resultaten worden geva-

lideerd door accountancy organisatie EY. In de evaluaties worden zowel 

de gemeten resultaten meegenomen als de samenwerking. Ook wordt er 

continu gemeten in hoeverre de wijkcoaches een steeds prominentere rol 

krijgen, aangezien het Instituut voor Publieke Waarden zich eind 2021 te-

rug zal trekken en de gemeente Almelo de Doorbraakmethode dan zelf zal 

blijven uitvoeren.

BIJSTURING      

Worden ervaringen en evaluaties ingezet om het project te verbe-

teren?

1| NIET     2| INACTIEF    3| GEMIDDELD    4| ACTIEF   5| ZEER ACTIEF 

DE RESULTATENRADAR

1

2
4

3

DOORBRAAKMETHODE

KLIK HIER VOOR HET 
SCORESYSTEEM RESULTATENRADAR



Het project voldoet aan de volgende criteria:

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

de contracten.

          en: 

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

het budget.

           De contracten tussen de projectpartners zijn zo opgesteld dat ze met 

           elkaar in gesprek kunnen gaan over wijzigingen in de uitvoering.

• Frequent overleg tussen alle betrokkenen.  

De uitvoeringspartners komen ieder kwartaal bij elkaar.

• Opvolging en monitoring van verbeteracties. 

Bij de overleggen wordt genotuleerd en er worden actielijsten 

afgesproken waarop dan ook opvolging plaatsvindt.

PARTNERSHIP     

Werken de verschillende stakeholders effectief samen?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria: 

• Commitment vanuit de verschillende organisaties. 

Zowel bestuur en directie, als de uitvoeringslagen van de organi-

saties zijn actief aangehaakt en gecommitteerd. 

• Goed omschreven en vastgelegde governance. 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de wijkcoaches over 

de aanpak van de Doorbraakmethode en een samenwerkings-

overeenkomst met de impact investeerders over de procesaf-

spraken van het project.

• Toe- en uittreding in de samenstelling van het partnership is mogelijk. 

In een later stadium zijn zorgverzekeraars en woningcorporaties 

aangehaakt en in de toekomst zal het IPW zich juist terugtrekken 

en gaan de wijkcoaches zelf aan de slag.

SELECTIE EN CONTRACTERING               
 

In hoeverre dragen selectie en contractering bij aan resultaatge-

richtheid?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria:

• De contracterende partij heeft vooraf heldere resultaatgerichte 

selectiecriteria opgesteld. 

De gemeente Almelo heeft gekeken naar het landelijke ‘track 

record’ van de interventie en heeft een lokaal experiment met 25 

huishoudens uitgevoerd.

• De contracterende partij heeft experts in het veld geraadpleegd voor 

de selectie van de interventie. 

Er is uitgebreid contact geweest met verschillende gemeenten 

die al op diverse wijzen aan de slag waren met de methode.

• De op outcome niveau gedefinieerde resultaten komen terug in de 

contracten en hebben consequenties.  

Er ligt een Social Impact Bond contract met prestaties op het 

gebied van maatschappelijk resultaat in euro’s en kwaliteit 

van leven. Daarbij is in de aanpak opgenomen dat lokaal wordt 

geleerd, zodat de methode lokaal kan worden overgenomen en 

ingebed aan het einde van de periode van de impact bond.

TRANSPARANTIE     

In hoeverre worden afspraken, data en resultaten gedeeld?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Tussen de partners zijn resultaten en data openbaar. Derden zijn in staat 

aannames op hoofdlijnen te toetsen, maar krijgen geen inzicht in de data. 

Indien er extern behoefte is aan meer informatie wordt doorgaans het 

projectplan gedeeld en toegelicht hoe de methode in elkaar zit.

6

7
5

Het helpt om een soort standaard te introduce-

ren om maatschappelijke initiatieven van sociaal 

ondernemers aan te staven op kwaliteit en trans-

parantie. Niet zelden blijft dat onbepaald, ergens 

boven de markt hangen. Dat het vervolgens om 

‘resultaat’ gaat en bijvoorbeeld niet het proces 

centraal staat, kan ik alleen maar toejuichen.

 

REACTIE VAN EELKE BLOKKER 
OP DE RESULTATENRADAR
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Rachid el Ousrouti is directeur van Rotterdam Vakmanstad, de 

organisatie die Doen-denken ontwikkeld en uitvoert. Marvin 

Pires is programmamanager bij Stichting De Verre Bergen en 

tevens bestuurslid bij Rotterdam Vakmanstad. Stichting De 

Verre Bergen staat Rotterdam Vakmanstad bij met financiële 

en inhoudelijke steun.

WAAROM BIEDEN JULLIE HET PROGRAMMA 
DOEN-DENKEN AAN?
Rachid: In Rotterdam zijn kwetsbare wijken met veel ‘sociale stress’ en 

daarmee  kansenongelijkheid. Dat zien we terug in de onderwijsresultaten 

die achterblijven ten opzichte van de rest van Nederland. Hier willen wij 

met Doen-denken verandering in brengen. Tijdens de lessen leren kinde-

ren vooral om zichzelf en elkaar een spiegel voor te houden. Ze worden 

zich bewust van hun eigen ‘ik’, in relatie tot zichzelf, anderen en de wereld 

om zich heen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen, wat hen trots maakt 

en wie en wat ze daarvoor nodig hebben. Zo zei een leerling toen we hem 

vroegen waar hij het meest geleerd had: “Bij filosofie, want daar kwam ik 

erachter dat ik eigenlijk best heel goed kan nadenken. Ik dacht namelijk dat 

ik niks kon, maar dat was niet zo.”

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ERUIT?
Marvin: We werken vrij nauw samen. De Verre Bergen financiert het pro-

gramma, maar wij zeggen niet: “Hier is een zak geld, we willen over een jaar 

de resultaten horen.” We zijn echt actief betrokken. Als programmamanager 

hebben we tweewekelijks overleg en ik zit bijvoorbeeld ook in het bestuur 

van Rotterdam Vakmanstad. 

Rachid: Het bijzondere aan De Verre Bergen is de transparantie en duide-

lijkheid. Je kan hier op twee manieren naar kijken. Je kunt denken: de finan-

cier zit in mijn nek, maar ik zie juist hoeveel ik aan ze heb. Zij hebben ons met 

het onderzoek laten inzien dat we focus moesten aanbrengen en daarmee 

hebben we de kwaliteit van ons programma echt weten te verhogen. Daar-

naast heeft Marvin veertig mensen achter zich die ons kunnen helpen met 

allerlei bedrijfszaken, zoals een jurist of HR functionaris. Er is een basis van 

vertrouwen omdat er heel veel overleg is en je elkaar veel ziet. We spreken 

ook dezelfde taal, hoewel dat heeft moeten groeien. Het helpt ook dat ik 

iets sociaal-maatschappelijks doe op een zakelijke manier. (Rachid is 14 jaar 

werkzaam geweest bij PwC, red.)  

LOCATIE: Rotterdam, twee basisscholen 

op drie locaties

DUUR: Gestart in 2012, geen vooraf 

afgesproken einde

THEMA: Kansenongelijkheid   

DOEL: Kinderen duurzaam leren omgaan met 

zichzelf, anderen, de omgeving en de wereld     

AANTAL DEELNEMERS: 600 leerlingen per jaar

Doen-denken is een programma op basisscholen dat onder 

schooltijd verdiepende lessen aanbiedt. Het programma 

omvat vijf leerlijnen: Gezond (met kook- en smaaklessen), 

Groen (met tuin- en natuurlessen), Filosofie, Techniek en 

Judo.

DOEN-DENKEN

INTERVIEW 
RACHID EL OUSROUTI EN 
MARVIN PIRES

FACTSHEET

Links: Rachid el Ousrouti rechts: Marvin Pires

“Het helpt dat ik iets 
sociaal-maatschappelijks doe op 

een zakelijke manier.” 



Marvin: Rachid is hierin een voorbeeld. Wij zijn best een ingewik-

kelde, veeleisende partij. Zeker in de sociale sector kan dat lastig 

zijn. In de sociale sector gaan mensen er vol voor, maar we vragen 

dan naar de begroting en KPI’s, of we willen dat ze AVG compliant 

zijn. Dat kan soms als teveel ervaren worden.

Rachid: Dat herken ik ook. Vakdocenten met een achtergrond 

in het onderwijs, kunst, cultuur of filosofie gaan steigeren als 

je begint over ‘operational excellence’. Ook hun taal moeten we 

kunnen spreken. We vermijden het woord scrum, maar werken 

ondertussen wel met een verbeterbord. 

HOE LEGGEN JULLIE DE FOCUS OP RESUL-
TAAT?
Marvin: Voor ons is resultaat alles. Het geld dat we weggeven 

moet een zo groot mogelijke impact hebben binnen de gemeente 

Rotterdam. Daarom laten we ook wetenschappelijk onderzoek 

uitvoeren op het programma door het Kohnstamm Instituut. Zo’n 

onderzoek vraagt veel van het programma en omdat de mensen 

in de uitvoering van het programma hun werk vanuit intrinsieke 

motivatie doen, zien ze al die verzameling van data als extra belas-

ting. De docenten zeggen dan: “Toch niet weer onderzoek, weer 

vragen?” Het duurt soms even voordat ze inzien dat het juist voor 

ze gaat werken.

Rachid: Dat is voor ons ook heel waardevol. Het Kohnstamm In-

stituut onderzoekt, zowel kwantitatief als kwalitatief welke resul-

taten we behalen op de doelen die we nastreven. Uit een eerder 

onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut hebben wij al veel 

lessen geleerd waarmee we het programma in de afgelopen jaren 

hebben kunnen verbeteren. Naast dat dit voor ons programma 

goed is, vinden we het van belang om onze bevindingen extern 

te delen. We publiceren de onderzoeksrapporten en sturen deze 

actief naar alle stakeholders. Dat is best spannend, want er ston-

den ook wel rake dingen in over ons. Maar wij hebben 17 lessen 

uit het rapport gehaald en we willen ook dat anderen hiervan 

kunnen leren. Dus we delen het. Het maakt niet uit wat eruit 

komt, het gaat erom dat we iets kunnen doen met wat eruit komt. 

Als het programma maar beter wordt, daar gaat het om.

LEERLING IBTISSAM FEZZAOUI (11 JAAR) AAN HET WOORD

Op school heb ik de lessen van Vakmanstad en ik vind ze allemaal even leuk! 

Koken, Groen, Filosofie, Judo en Techniek. Bij de kookles maken we nieuwe ge-

rechten en proef ik soms dingen die ik nooit eerder heb geproefd. Vorige week 

hadden we iets raars: toen maakten we spaghetti van courgette, dat vond ik 

minder lekker. Geef mij maar gewone spaghetti! Het recept uit de les heb ik ook 

een keer thuis gemaakt. Bij de tuinles leren we over planten, oogsten en dieren. 

Laatst zagen we een blauw lieveheersbeestje, dat was heel bijzonder.

Eén keer per week starten we de ochtend met judo. Ik heb nu de blauwe band, 

geel is voor beginners en bruin is de beste. Bij de judoles leer je op te komen voor 

jezelf. Door gym en judo heb ik ontdekt dat ik sportief ben en goed kan rennen.

Bij de filosofieles praten we lekker lang over dingen door. Bijvoorbeeld over vra-

gen zoals ‘wat is tijd?’. Vroeger was er geen klok. Sommige kinderen leek dat wel 

fijn, want dan wist je niet hoe lang je ergens mee bezig was. Of hoe oud je was. 

Maar andere kinderen wilden dat juist wel weten. We zijn al vijf weken bezig met 

de tijd. Hiervoor hadden we de vraag ‘wat is muziek?’. Wist je dat je niet stil kan 

blijven zitten als je muziek hoort die je leuk vindt? Je beweegt altijd wel een héél 

klein beetje mee.

“Bij de judoles leer je op 
  te komen voor jezelf.” 
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DEFINITIE VAN RESULTAAT    

Zijn de resultaten voor de doelgroep zodanig gedefinieerd dat stu-

ren op resultaat mogelijk is?

1|  NIET     2|  BEPERKT      3|  GEMIDDELD     4|  RUIM     5|  VOLLEDIG

Voor het project zijn beoogde resultaten gedefinieerd op alle niveaus, 

inclusief outcome en impact. De beoogde resultaten op outcome ni-

veau zijn positieve gedragsverandering en meer kennis van passende 

loopbaanmogelijkheden bij de leerlingen en een goede overgang van 

de basisschool naar de middelbare school, wat leidt tot minder uit-

stroom naar een lager niveau. Op impactniveau is gedefinieerd dat het 

programma bijdraagt aan het opgroeien van fysiek evenwichtige, so-

ciaal weerbare en mentaal veerkrachtige leerlingen, die de skills heb-

ben om goed voor zichzelf, hun omgeving en de wereld te zorgen, hun 

talenten kennen en de weg tegen te vinden in hun (school)loopbaan. 

Deze definities zijn dus op outcome-niveau en zijn specifiek, meetbaar, 

acceptabel en realistisch. 

METING VAN DOELTREFFENDHEID   

 

In hoeverre is zeker dat het project doeltreffend is?

1|  MOGELIJK 2|  POTENTIEEL  3| WAARSCHIJNLIJK  

 4| ZEER WAARSCHIJNLIJK   5|  BEWEZEN

Het Kohnstamm Instituut doet kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar 

de resultaten als onafhankelijke partij in opdracht van De Verre Bergen. De 

resultaten worden vergeleken met controlescholen in quasi-experimenteel 

design. Het onderzoek wordt gemonitord door een begeleidingscommissie 

met onafhankelijke wetenschappers.

Het is geen laboratoriumstudie. De scholen waarmee vergeleken wordt 

hebben ook een eigen aanbod. Dit maakt vergelijken complex.

MONITORING EN EVALUATIE   

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en evaluatie ingezet?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM     5| VOLLEDIG

Het wetenschappelijk onderzoek heeft een ritme en intern wordt continu 

geëvalueerd. Op verschillende niveaus vindt evaluatie plaats. De samen-

werking wordt continu informeel geëvalueerd en daarnaast zijn er ook een 

aantal formele evaluatiemomenten. 

BIJSTURING      

Worden ervaringen en evaluaties ingezet om het project te verbeteren?

1| NIET     2| INACTIEF    3| GEMIDDELD    4| ACTIEF   5| ZEER ACTIEF 

Het project voldoet aan de volgende criteria:

DE RESULTATENRADAR
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• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

de contracten. en  

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in  

het budget. 

Er zijn strakke afspraken gemaakt op de hoofdcomponenten, 

maar daarbinnen heeft Rotterdam Vakmanstad de vrijheid om 

het geld te besteden. Als er behoefte is aan verschuivingen tus-

sen die hoofdcomponenten is hier overleg over.  

• Frequent overleg tussen alle betrokkenen. 

De stuurgroep komt elk kwartaal bij elkaar. De programmama-

nager, de directie en de uitvoerenden hebben nog frequenter 

overleg, meestal iedere twee weken.

• Opvolging en monitoring van verbeteracties. 

Bij de overleggen wordt genotuleerd en er worden actielijsten 

afgesproken waarop dan ook opvolging plaatsvindt.

PARTNERSHIP     

Werken de verschillende stakeholders effectief samen?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria: 

• Commitment vanuit de verschillende organisaties. 

Zowel bestuur en directie, als de uitvoeringslagen van de deelnemen-

de scholen zijn actief aangehaakt en gecommitteerd. Ook De Verre 

Bergen is als financier  actief aangehaakt en zit ook in het bestuur 

van Rotterdam Vakmanstad. Het schoolbestuur en de schooldirectie, 

Rotterdam Vakmanstad en De Verre Bergen zitten gezamenlijk in 

een stuurgroep waar strategisch, tactisch en operationeel overleg 

plaatsvindt. 

• Goed omschreven en vastgelegde governance. 

Deze partners hebben een kwadrantconvenant met een governance 

waarin helder beschreven staat wat wiens rol is. 

• Toe- en uittreding in de samenstelling van het partnership is mogelijk.

Het is inderdaad mogelijk dat andere partijen aan haken. Ook wordt er 

onderzocht of het programma zonder financiering van De Verre Ber-

gen voortgezet kan worden.

SELECTIE EN CONTRACTERING               
 

In hoeverre dragen selectie en contractering bij aan resultaatge-

richtheid?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria:

• De contracterende partij heeft vooraf heldere resultaatgerichte 

selectiecriteria opgesteld. 

Voor de verlenging in 2016 heeft Stichting De Verre Bergen 

duidelijke criteria opgesteld. In 2011 beschikten ze al over het 

wetenschappelijk onderzoek van het Verwey-Jonker instituut 

naar Vakmanstad in de periode 2008-2011.

• De contracterende partij heeft breed bekeken welke interventies 

beschikbaar zijn voordat een selectie gemaakt wordt. 

Stichting De Verre Bergen heeft onderzoek gedaan in het veld. Voor 

de verlenging in 2016 hebben ze uitgebreid gesproken met stakehol-

ders.

• De contracterende partij heeft experts in het veld geraadpleegd voor 

de selectie van de interventie.  

Voordat de interventie daadwerkelijk gecontracteerd wordt, is 

een ‘due diligence’  proces doorlopen waarin experts geraad-

pleegd zijn. 

TRANSPARANTIE     

In hoeverre worden afspraken, data en resultaten gedeeld?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Afspraken tussen de partners en de resultaten van de onderzoeken uit-

gevoerd door het Kohnstamm Instituut zijn openbaar en worden actief 

opgestuurd naar alle stakeholders.

6

75

Het framework van de Social Finance NL Resul-

tatenradar zit goed doordacht in elkaar. De zeven 

criteria geven Vakmanstad een mooi inzicht in 

waar we staan als het gaat om de behaalde resul-

taten. Wij beseffen ons echter heel goed dat wij in 

een sector zitten waarin niet alleen het meetbare 

resultaat telt, maar juist ook het merkbare resul-

taat van waarde is. Dat is onze échte winst!   

 

REACTIE VAN RACHID EL 
OUSROUTI OP DE 
RESULTATENRADAR
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H
arvard Professor Jeffrey Liebman is oprichter 

en directeur van het Harvard Kennedy School 

Government Performance Lab dat de Ameri-

kaanse steden en staten ondersteunt bij het 

resultaatgericht en evidence-based oplossen van maatschap-

pelijke vraagstukken. Ook was hij economisch adviseur van 

het Witte Huis onder de presidenten Clinton en Obama. 

“VOOR SUCCES IS 
EEN FOCUS OP 

RESULTAAT NODIG

INTERVIEW JEFFREY LIEBMAN

”

foto: Bron: Harvard University



Voor welke maatschappelijke uitdagingen staan de Verenigde 

Staten (VS) en wat zijn de grootste obstakels in de huidige aanpak 

van de overheid voor het aangaan van deze uitdagingen? 

De VS heeft een lange lijst van maatschappelijke uitdagingen, zoals 

economische kansen bieden aan alle jongeren, goede banen bieden 

voor mensen die door snelle technologische verandering werkloos 

geworden zijn, dakloosheid en een strafrechtsysteem dat veel te veel 

mensen opsluit. 

Op al deze gebieden zien we te weinig innovatie en innovatie die te 

langzaam gaat. De manier waarop de overheid maatschappelijke dien-

sten inkoopt, zet niet aan tot innovatie. Doorgaans betaalt de overheid 

voor deelnemersplekken in programma’s in plaats van uit te betalen op 

het maatschappelijk resultaat en meestal wordt het resultaat ook niet 

gemeten. Er ligt een sterke focus op het voldoen aan regelgeving, in 

plaats van op het behalen van de beste resultaten voor de doelgroepen 

die we proberen te helpen. Er zijn geen prikkels voor de aanbesteden-

de overheidsinstanties om uitvoerders te zoeken die betere oplossin-

gen bieden.

Waarom ben je het Government Performance Lab (GPL) gestart?

Gedurende de eerste twee jaar van de regering-Obama werkte ik bij 

de ‘Office of Management and Budget’ van het Witte Huis. Door die 

ervaring heb ik geleerd dat de manier waarop voor maatschappelijke 

diensten betaald wordt, de innovatie die we nodig hadden te vaak in de 

weg stond. Zo zag ik ambtenaren veel tijd besteden aan het analyseren 

van data, maar die data ging niet over de maatschappelijke uitkomsten, 

maar over het voldoen aan de regelgeving van de overheid zodat ze 

hun vergoedingen van de federale overheid zouden krijgen. 

Toen ik terugkwam bij Harvard wilde ik niet simpelweg les geven over 

hoe onze sociale programma’s faalden; ik wilde kijken of er een manier 

was om te testen of een andere manier van het managen en betalen 

voor sociale programma’s voor betere uitkomsten kon zorgen. Ik vond 

een paar Kennedy School studenten die mee wilden doen en een paar 

overheidsinstanties die bereid waren om te experimenteren. Na on-

geveer een jaar hoorden een paar filantropische organisaties waar we 

mee bezig waren en die waren bereid om ons geld te geven om een 

echte organisatie te worden. 

Wat doet het GPL?

We plaatsen recent afgestudeerden op het gebied van publiek beleid, 

rechten en bedrijfskunde bij overheidsinstanties om twaalf tot vijftien 

maanden fulltime met overheidsmedewerkers samen te werken. Onze 

teamleden brengen de capaciteit met zich mee om te focussen op pro-

jecten en daarnaast technische vaardigheden zoals het managen van 

resultaatcontracten. We komen bij de overheid binnen met de houding 

‘wij weten niet alle antwoorden, maar we zijn bereid te helpen.’ Het 

model blijkt erg effectief: als je jong talent inzet en hun enige taak is 

het om vooruitgang te boeken op een project, maar ze hebben geen 

lijnverantwoordelijkheden en ze hoeven niet op alle crises te reageren, 

dan kan je vrij snel grote veranderingen teweeg brengen. 

Het is belangrijk dat we duurzame capaciteiten achterlaten. Daarom 

zorgen we ervoor dat we oplossingen co-creëren met de instanties 

waar we geplaatst zijn, dat we hen coachen en trainen en ervoor zorgen 

dat ze zoveel mogelijk eigenaarschap nemen over de oplossingen.   

“ZELFS SIMPELE OPLOSSINGEN WORDEN 
PAS DOOR HET SYSTEEM OVERGENOMEN 

ALS IEMAND VERANTWOORDELIJK 
WORDT VOOR DE UITKOMSTEN 

DIE WE WILLEN BEREIKEN”
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Wat zijn voorbeelden van het werk van GPL?

Een voorbeeld is wat we hebben gedaan in Connecticut met de Kin-

derbescherming. Deze organisatie had casemanagers die families 

met diensten moest verbinden, maar die er regelmatig tegenaan lie-

pen dat er geen plaatsen beschikbaar waren bij de specifieke dienst 

die het  beste bij die familie paste. Ze moesten de familie dan ver-

wijzen naar een tweede, derde, of vierde beste dienst. Er was geen 

data beschikbaar over wat de eerste keuze was, er was alleen data 

over welke diensten uiteindelijk gekocht werden. Dus het volgende 

jaar werden dezelfde diensten door de overheid ingekocht. We heb-

ben hen geholpen om ook de eerste keuze te gaan registreren, zo-

dat het jaar erna de juiste mix van diensten ingekocht kon worden.

Een ander voorbeeld met de Kinderbescherming was in Florida. 

Vaak is drugsverslaving de reden dat ouders niet voor hun kinderen 

kunnen zorgen. De Kinderbescherming verwees ouders naar ver-

slavingsbehandeling, maar had het idee dat erg weinig de behande-

ling daadwerkelijk ondergingen. Wij zijn toen begonnen met meten 

hoeveel dit er daadwerkelijk waren en het was inderdaad ontzet-

tend laag: ongeveer 5%. Toen hebben we onderzocht welke stap-

pen allemaal gezet moesten worden van verwijzing tot het krijgen 

van de behandeling en hoeveel mensen er bij iedere stap uitvielen. 

Zo kwamen we achter een fundamentele barrière: vaak kwamen 

mensen niet opdagen bij de eerste behandelsessie. De organisa-

tie die de behandeling uitvoerde, had de filosofie dat iemand niet 

geholpen kan worden als hij nog niet klaar is voor verslavingsbe-

handeling. Daarom streepten ze iemand van de lijst als diegene niet 

kwam opdagen en probeerden ze diegene ook niet te contacteren. 

Maar er was nog steeds een kind dat verwaarloosd werd vanwege 

die verslaving. Ondanks dat het dossier dus gesloten was door de 

behandelorganisatie, stond deze vanuit het perspectief van de Kin-

derbescherming nog wel open. Daarom hielpen we deze twee in-

stanties om samen te werken en elke twee weken samen te komen 

om de caseload te bespreken en gefocust te blijven om mensen in de 

behandeling te krijgen. Het percentage van mensen die behandeld 

werden, begon snel te stijgen. 

Beide voorbeelden laten zien dat veel oplossingen simpel zijn, maar 

zelfs simpele oplossingen worden pas door het systeem geadop-

teerd zodra iemand de verantwoordelijkheid heeft om na te denken 

over de uitkomsten die we met z’n allen willen bereiken en de voort-

gang hierop te meten.

Wat heb je als econoom voor de regering-Obama geleerd over 

het streven naar een effectieve overheid?

We waren het meest succesvol in het aansporen van innovatie 

wanneer we bestaande overheidsprogramma’s namen en binnen 

deze programma’s gingen innoveren. Een voorbeeld was een groot 

gunningsprogramma voor giften voor onderwijshervorming dat de 

federale overheid opgezet had voor lokale schooldistricten. Het in-

schrijfproces vereiste dat de lokale gemeenschappen veel werk ver-

zetten om consensus en partnerschappen op te zetten om kans te 

maken op de gift. Het bijzondere was dat veel van de gemeenschap-

pen die de gift niet gewonnen hadden, door dit proces besloten de 

onderwijshervorming alsnog door te voeren. Hierdoor had de over-

heid niet alleen innovatie gefaciliteerd bij de winnaars van de giften, 

maar ook bij de gemeenschappen die niet gewonnen hadden.

Een tweede voorbeeld is dat we bij een hoop federale financie-

ringsstromen prikkels ingebouwd hebben voor organisaties om ge-

evalueerd te worden, om bewijs te ontwikkelen over welke aanpak 

werkt. We hebben verschillende lagen van financiering ingericht, 

gebaseerd op het niveau van bewijsvoering. Als je een randomized 

control trial had om te laten zien dat je programma werkte, kwam je 

in aanmerking voor het hoogste niveau van financiering. Als je voor-

lopig bewijs had, kwam je in aanmerking voor het tweede niveau van 

financiering en als je een veelbelovend initiatief had en bereid was 

om deze te laten evalueren kwam je in aanmerking voor het derde 

niveau.

Welke boodschap wil je meegeven aan Nederlandse wetgevers 

en beleidsmakers die aan een effectievere overheid werken?

We zien over de hele wereld dat doelgerichte inspanningen om 

betere maatschappelijke uitkomsten te behalen succesvol zijn. We 

zien dat voor succes een focus op resultaat nodig is, inkoopproces-

sen die prikkels op resultaat leggen en frequente interactie tussen 

overheid en maatschappelijke uitvoerders waarbij data gebruikt 

wordt om continu verbeteringen door te voeren. Ik moedig Neder-

landse beleidsmakers aan om deze instrumenten in te zetten om de 

best mogelijke maatschappelijke resultaten te behalen. 



INTERVIEW KAMERLID 
JOOST SNELLER 

J
oost Sneller is sinds 2017 Kamer-

lid voor D66. Eerder was hij voor 

deze partij directeur van het weten-

schappelijk bureau, de Mr. Hans van 

Mierlo Stichting, gemeenteraadslid in Den 

Haag en politiek secretaris van de Tweede 

Kamerfractie. 

Als rapporteur voor de operatie ‘Inzicht in 

Kwaliteit’ zet Sneller zich samen met Bart 

Snels (GroenLinks) in voor een overheid die 

resultaatgerichter te werk gaat. De Kamer-

leden hebben in september 2019 een rapport 

geschreven waarin ze hebben onderzocht in 

hoeverre kabinet en parlement wetgeving 

toetst op doeltreffendheid (de mate waarin 

doelstellingen worden gerealiseerd) en doel-

matigheid (de relatie tussen de effecten van 

het beleid en de kosten van het beleid). 

bron: D66

STEL DE MEERWAARDE 
VAN BELEID CENTRAAL”

“

Interview | 23



Waarom zet je je al jaren in voor een effectievere overheid?

Allereerst ben ik het als Kamerlid aan de belastingbetaler verplicht 

dat hun geld goed wordt besteed. Ten tweede is het een onderwerp 

dat te weinig politici oppakken, mede omdat het geen onderwerp is 

waar je je makkelijk mee kan profileren. Mijn individuele opbrengst 

qua herverkiezing of exposure is heel klein. Daarom is het voor an-

deren niet zo snel de moeite waard om hier veel tijd in te stoppen. 

Bart Snels en ik vinden dit beiden persoonlijk heel belangrijk. Het is 

niet heel zichtbaar, maar het is wel een terrein waar ik een enorme 

impact kan maken. Ik kan hiermee de olietanker van het Rijk met 

bijna 300 miljard per jaar toch een kleine afwijking meegeven. Niet 

per se op een bepaald dossier, maar ik beïnvloed de manier van den-

ken en doen. Voor mij gaat het erom dat ik het verschil kan maken. 

Resultaat telt. En ik heb het idee dat ik mijn bijdrage kan leveren 

door me in te zetten voor artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet uit 

2016 (zie kader pagina 25). Doordat D66 negentien zetels heeft, 

heb ik de relatief luxe positie om me hiervoor in te zetten. Een partij 

met een fractie van drie zetels kan zich dit nauwelijks permitteren. 

Ik kan me in een grote fractie wel inzetten voor de effectiviteit van 

het gehele parlement. 

Gaan we niet steeds minder fact-based politiek bedrijven? In 

veel landen neemt het populisme enorm toe. 

Grappig dat je dat zegt. Aan de ene kant klopt het, aan de andere 

kant niet. Stel dat het Marshallplan even goed was doorgerekend 

als het Klimaatakkoord. Ik weet niet of het Marshallplan er dan was 

gekomen. Aan de oppervlakte zie ik herriemakers die veel aandacht 

krijgen, maar tegelijkertijd zijn we heel fact-based bezig. Denk bij-

voorbeeld aan de stikstof berekeningen van het RIVM. Dit roept 

een tegenreactie op. Maar het CPB, dat soms te heilig wordt ver-

klaard, heeft veel invloed. 

Je doet dit vanuit de politiek, maar je geeft aan dat dit niet 

loont qua media-aandacht of zetels. Als het vanuit de politiek 

niet heel lucratief is om je in te zetten voor een resultaatgerich-

te evidence-based manier van werken, van wie kan het dan nog 

meer komen?

Mijn boodschap is dat het iedere burger van Nederland aangaat, 

want er wordt beleid gemaakt voor ons allemaal en over ons alle-

maal. Belangrijke partners hierin zijn de Algemene Rekenkamer en 

de verschillende planbureaus. Het is de afwezigheid van bredere 

steun en belangstelling die mij fascineert. Ik heb van twee organi-

saties een berichtje gekregen toen ik het rapport lanceerde. Het 

Instituut voor Public Sector Efficiency en de Bond voor Belasting-

betalers. Een breder front uit de wetenschap zou hier partner bij 

kunnen zijn. Al zie je wel dat het groeit. Leden van de Vaste Ka-

mercommissie Financiën hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze 

andere Kamercommissies waar ze lid van zijn willen vragen om hier 

ook aandacht aan te besteden. Je ziet dat het een beetje tractie 

begint te krijgen in de politiek, maar omdat het profijt zo diffuus 

neerslaat bij ‘de belastingbetaler’, denk ik dat vooral planbureaus 

en rekenkamers de meest natuurlijke medestanders zijn. Op speci-

fiek beleid kan je wel medestanders vinden, omdat ze het voor een 

bepaald beleid kunnen gebruiken als stok om mee te slaan of als 

wortel om anderen te verleiden.

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn er we-

tenschappelijke instituties die zich hiermee bezighouden. Zie 

je ruimte voor samenwerking met een academische instelling?

Ik zie ruimte en meerwaarde, maar ik zie weinig initiatieven in deze 

richting. Dus ik zou dat van harte willen aanmoedigen. Denk dan 

ook aan het bij elkaar brengen van dingen die al gebeuren, bijvoor-

beeld het ontsluiten van de resultaten van de Doorbraakmethode 

(zie pagina 12) en kijken hoe dit kan worden opgeschaald en ergens 

anders kan worden ingezet. Rond Verantwoordingsdag organise-

ren we ‘evidence week’ met als thema Beweren en Bewijzen. We 

gaan een aantal verschillende wetsvoorstellen aan wetenschap-

pers voorleggen, zodat zij de eisen uit artikel 3.1 van de Comptabi-

liteitswet voor deze voorstellen concreet kunnen maken. Ministers 

hebben er vaak baat bij om het vaag te houden. Omdat dit vaak 

beter kan, vragen we wetenschappers hoe ze dit SMART kunnen 

maken: specifiek, meetbaar, controleerbaar, reëel, en transparant. 

Als politiek dit zo lastig vindt, kan je dan niet de ambtena-

ren vragen om het zo SMART mogelijk in te richten en uit te 

voeren?

Ja, maar uiteindelijk hebben politici het laatste woord wat er in de 

wetten staat en hoe het uitgevoerd dient te worden. Het gaat erom 



dat in een memorie van toelichting concrete doelstellingen worden 

benoemd. Daarom hebben Bart Snels en ik ook vragen gesteld over 

het evaluatiebeleid van de overheid. Dat ging over de beïnvloeding 

van (evaluatie-)onderzoekers door ambtenaren. Ambtenaren voegen 

zich naar de politiek, dus ligt er bij ons een grote verantwoordelijk-

heid om het juiste signaal af te geven. Het gaat om ‘the tone at the 

top’. 

We moeten een cultuuromslag realiseren. Je kan alleen een leren-

de omgeving creëren door te accepteren dat er fouten worden ge-

maakt en we daarvan kunnen leren. We moeten een lerende over-

heid creëren waar mislukken niet per se falen is, maar een kans om 

jezelf verder te verbeteren. En dat vraagt politici die prudent met 

evaluaties omgaan. Helaas zijn de effecten van een negatieve evalu-

atie veel groter dan een positieve evaluatie. Dat is een psychologisch 

effect. Negatieve ervaringen blijven je langer bij dan positieve. Het 

gaat erom hoe je het negatieve beziet. Als iets niet heeft gewerkt, 

kan je het zien als falen. Maar je kan ook zeggen dat je hebt geleerd 

wat niet heeft gewerkt, dus dan zie je het als vooruitgang. Popperi-

aans vooruitgangsdenken, in plaats van concluderen dat we gefaald 

hebben en dan wijzen naar politiek verantwoordelijken. Evaluaties 

worden gebruikt om mensen af te rekenen, nog vaak voordat het 

daadwerkelijke rapport is gelezen. Durf maar eens te zeggen: ”Sorry, 

journalist, ik moet eerst het rapport lezen.” Dan gaat de journalist 

naar een ander Kamerlid die wel conclusies wil trekken zonder het 

rapport gelezen te hebben. 

Waar staan we over vijf jaar?

We hadden een kleurenschema over de vijf onderzochte casussen in 

ons rapport. We beschreven onder andere of doelstellingen vindbaar 

zijn en hoe SMART ze omschreven zijn. Nu is er opvallend veel rood. 

Mijn wens zou zijn dat we over vijf jaar alleen maar groene vinkjes 

zien. Dus ik hoop dat over vijf jaar in de voorstellen van het kabinet 

opgenomen zijn hoe SMART de doelstelling met betrekking tot doel-

matigheid en doeltreffend zijn. Dit zal ons beter maken als wetge-

vers en beleidsmakers, omdat de maatschappelijke meerwaarde van 

beleid dan centraal staat. Daar is het mij uiteindelijk om te doen. 

ARTIKEL 3.1 VAN DE 
COMPTABILITEITSWET 
UIT 2016:

“Voorstellen, voornemens en toezeggingen bevatten 

een toelichting waarin wordt ingegaan op: a. de 

doelstellingen, de doeltreffendheid en de doel-

matigheid die worden nagestreefd; b. de beleids-

instrumenten die worden ingezet; c. de financiële 

gevolgen voor het Rijk en, waar mogelijk, de finan-

ciële gevolgen voor maatschappelijke sectoren.” 

WE MOETEN EEN LERENDE 
OVERHEID CREËREN WAAR MISLUKKEN 
NIET PER SE FALEN IS, MAAR EEN KANS OM 
JEZELF VERDER TE VERBETEREN.”

“
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Karin Nijman is initiatiefnemer en projectleider van 

Stiching Back on Trek. Zij helpt gedetineerde vrouwen met 

hun terugkeer in de maatschappij door ze een opleiding en 

baan in de horeca aan te bieden.

WAAROM HEB JE BACK ON TREK EN REBELZ 
IN HET LEVEN GEROEPEN?
In Stichting Back on Trek voert haar activiteiten uit vanuit de overtui-

ging dat ieder mens maatschappelijk kan participeren en bijdragen. 

Daarvoor is soms een tweede kans nodig. Voor vrouwen met een 

detentieverleden is het moeilijk om weer aan het werk te gaan. Vaak 

kwamen ze uit banen, zoals in de zorg, waar ze nu niet meer naar terug 

kunnen keren, omdat ze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kun-

nen krijgen. Voor de horeca bleek dit een minder groot obstakel, dus 

besloten we met Back on Trek een leer-werktraject horeca te bieden 

waarin (ex-)gedetineerde vrouwen zo vroeg mogelijk in hun detentie-

traject opgeleid worden tot kok of gastvrouw. Om hen werkplekken 

te bieden, zijn we ook een eigen horecaonderneming gestart: Rebelz. 

We willen de zelfraadzaamheid van de vrouwen verhogen. Zo kunnen 

vrouwen hun eigen leven weer op orde krijgen en ook een goed voor-

beeld zijn voor hun kinderen.

EEN RESTAURANT MET EX-GEDETINEERDEN 
IN DE BEDIENING EN DE KEUKEN, WERKT 
DAT?
Dat werkt zeker! We willen juist dat dit normaal wordt: ex-gedetineer-

den en andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon 

op de payroll hebben staan. In ons geval moeten de werknemers soms 

hun enkelband opladen in plaats van hun telefoon, maar verder zijn er 

niet veel verschillen met werknemers zonder detentieachtergrond. Ze 

zijn juist vaak erg gemotiveerd!

WELKE PARTIJEN ZIJN ERBIJ BETROKKEN?
Wij zijn één van de innovatieve projecten binnen het programma 

Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Daarnaast bestaat de financiering voor de op-

zet van Rebelz restaurant uit een combinatie van een gift van het VSB 

fonds en een lening van Start Foundation, Stichting DOEN en bij de 

vestiging in Den Haag de Rabo Foundation en crowdfunding. Voor de 

financiering van het eerste leerjaar was de gemeente Rotterdam be-

trokken. Voor het leertraject is ook een onderwijsinstelling betrokken. 

LOCATIE: Rotterdam, Den Haag en Nieuwersluis 

DUUR: Start in 2016, geen vooraf 

afgesproken einde 

THEMA: Re-integratie na detentie   

DOEL: Betaalde arbeid, een startkwalificatie en 

tegengaan van recidive voor (ex-)gedetineerde vrouwen

AANTAL DEELNEMERS: 10 vrouwen per jaar

Stichting Back on Trek begeleidt vrouwen vanuit detentie 

naar een baan in de horeca en geeft hen een horeca-oplei-

ding. Dit doen ze onder meer in hun eigen horecaonder-

neming Rebelz. Er zijn drie vestigingen: REBELZ aan de 

Rotte (Rotterdam), REBELZ op de Binckhorst (Den Haag) 

en REBELZ in de Kampioen (Nieuwersluis). 

BACK ON TREK

INTERVIEW 
KARIN NIJMAN

FACTSHEET

foto: Eugene C. Daams van Dutch Image Factory

“Mijn werknemers laden niet 
alleen hun telefoon, maar soms 

ook hun enkelband op.” 



HOE LIGT DE FOCUS OP RESULTAAT?
De doelstellingen zijn tijdens het initiatief gegroeid. Eerst dacht 

ik tien vrouwen op te leiden tot kok of gastvrouw met een MBO 

2-diploma, maar nu zie ik dat het geslaagd is als de vrouwen een 

nieuwe mogelijkheid hebben om hun leven weer op te pakken. 

Wat dat is, verschilt per persoon. Een lager opleidingsniveau is 

ook een succes. Het gaat erom dat ze geen triggers krijgen om te-

rug te vallen. Een andere doelstelling is om collega ondernemers 

te laten zien dat ze een verschil kunnen maken in de samenleving 

door mensen met een detentieverleden aan te nemen. Dit zijn 

dus de beoogde resultaten. Het runnen van de horecaonderne-

ming doen we met die doelen voor ogen.

HOE VERLOOPT HET INITIATIEF?
Met de deelnemers gaat het goed. Tot nu toe hebben al negen 

vrouwen hun diploma gehaald en nog niemand heeft gerecidi-

veerd. In de bedrijfsvoering lopen we wel tegen uitdagingen aan. 

In m’n eentje drie restaurants runnen is gewoon te veel. Boven-

dien heb ik, hoewel ik nu ook drie jaar echt op de werkvloer heb 

gestaan, zelf geen horeca-achtergrond. We gaan daarom nu toch 

terug naar één locatie en op zoek naar extra hulp van mensen met 

ervaring in het managen van horeca.

HOE ZOU DE RESULTAATGERICHTHEID 
NOG BETER KUNNEN?
Op de juiste plekken de juiste knowhow krijgen. Dit zou bijvoor-

beeld kunnen door  sociale fondsen aandelen in Rebelz te laten 

nemen en dat ze dan ook een deel van de werkzaamheden op zich 

nemen. Zo word ik ontlast en zijn de fondsen ook echt verbon-

den en kunnen ze ervoor zorgen dat het ook commercieel gezond 

blijft.

WAT VIND JIJ HET BELANGRIJKSTE RESUL-
TAAT VAN BACK ON TREK?
(Ze laat ons een voice message horen die ze van een oud-deelneemster 

ontvangen heeft die het leer-werktraject niet afgemaakt heeft, maar 

haar vertelt dat ze dankzij het traject wel is gaan solliciteren en nu 

een baan heeft en dat ze Rebelz hier erg dankbaar voor is, red.) Zo’n 

berichtje en dan keer zoveel. Dat is waar ik het voor doe. En dat 

we veel goede feedback krijgen op het primaire proces van onze 

horecaonderneming. De rijen voor de deur staan hier niet omdat 

ik sociaal ondernemer ben, maar omdat ik kwaliteit lever: je eet 

hier lekker en wordt goed bediend.

DEELNEMER GUCCEL COFFIE AAN HET WOORD

Van 2017 tot begin 2019 zat ik in detentie. Ik zat vast in penitentiaire inrichting 

(PI) Nieuwersluis. Tegenover die PI, aan de Vecht, zat een vestiging van Rebelz, 

waar dames uit de PI al werkplekken hadden. Zo ben ik in aanraking gekomen 

met Rebelz. Toen ik met een enkelband naar buiten mocht, heb ik contact ge-

zocht met Karin en ben ik bij Rebelz in Rotterdam aan de slag gegaan.

De horeca is altijd een passie voor me geweest, maar ik had nog geen diploma. 

Ik dacht: “Je bent nooit te oud om te leren.” Daarom heb ik de opleiding tot gast-

vrouw gedaan: één keer in de week theorieles en daarnaast de restaurantavon-

den waar je de praktijk leert: bestek en glazen poleren, leren welke wijn bij welk 

gerecht past, rekening houden met allergieën en dieetwensen. Alles zo gedetail-

leerd, ik vond het zeer interessant! En het is heel fijn dat we de opleiding intern 

konden doen. Iedereen die hier komt heeft een achtergrond en dat weten we 

van elkaar. Niemand kijkt elkaar raar aan, iedereen wordt geaccepteerd. Ergens 

anders zou je toch een stempel op je hoofd krijgen en word je misschien anders 

behandeld of moet je liegen. Bij Rebelz voelt het veilig.

Nu ben ik vooral bezig met werken. Ik werk bij Rebelz en ook in de garderobe van 

een discotheek in Rotterdam. Ondanks dat ik nog geen VOG kan krijgen, is werk 

in de horeca goed te vinden, vooral in het nachtleven. 

Ik heb geen grote dromen voor de toekomst. Ik wil gewoon een huisje en rus-

tig leven en gewoon genieten en lekker werken. Als ik financieel maar goed zit, 

vind ik het wel prima. Misschien wil ik ooit op m’n oude dag nog emigreren naar 

Curaçao.

Het belangrijkste dat ik bij Rebelz heb geleerd, is doorzettingsvermogen. Ik was 

altijd iemand die het wilde opgeven als het even niet goed gaat. Maar hier heb ik 

geleerd dat ieder probleem z’n eigen oplossing heeft en dat je die moet uitzoeken. 

“Ik heb hier geleerd dat ieder     
  probleem z’n eigen oplossing heeft.” 
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DEFINITIE VAN RESULTAAT    

Zijn de resultaten voor de doelgroep zodanig gedefinieerd dat stu-

ren op resultaat mogelijk is?

1|  NIET     2|  BEPERKT      3|  GEMIDDELD     4|  RUIM     5|  VOLLEDIG

De beoogde resultaten zijn dat de deelnemende vrouwen zelfredzamer 

worden en niet recidiveren. Wat zelfredzamer is, verschilt per persoon. 

De beoogde resultaten zijn op outcome-niveau, maar er is geen speci-

fieke, afgekaderde succesdefinitie die eenduidig gemeten kan worden. 

METING VAN DOELTREFFENDHEID   

 

In hoeverre is zeker dat het project doeltreffend is?

1| MOGELIJK    2| POTENTIEEL    3| WAARSSCHIJNLIJK    4| ZEER 

WAARSCHIJNLIJK   5| BEWEZEN

Er is voor gekozen geen vast meetplan op te stellen, om bij de deelnemers 

niet het detentiestempel te blijven gebruiken. Back on Trek houdt zelf con-

tact met de (oud-)deelnemers en laat aan de hand daarvan aan de fondsen 

zien hoeveel mensen ze begeleid hebben en of er geen recidive is. Initiatief-

nemer geeft aan dat intensiever meten tot de mogelijkheden behoort als 

het initiatief verder uitgroeit. 

MONITORING EN EVALUATIE   

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en evaluatie ingezet?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM     5| VOLLEDIG

Er wordt jaarlijks geëvalueerd. Hierin wordt ook met de deelnemers be-

sproken wat in hun ogen goed gaat en beter kan. Met betrekking tot de re-

sultaten wordt op jaarlijkse basis een rapportage gestuurd naar de fondsen 

over de eindresultaten van dat jaar. Maar er wordt niet continu gezamenlijk 

geëvalueerd hoe de samenwerking anders ingericht kan worden om betere 

resultaten te bewerkstelligen.

BIJSTURING      

Worden ervaringen en evaluaties ingezet om het project te verbeteren?

1| NIET     2| INACTIEF    3| GEMIDDELD    4| ACTIEF   5| ZEER ACTIEF 

Het project voldoet aan de volgende criteria:

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

de contracten. 

Er zijn geen afspraken die aanpassingen onmogelijk maken.

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

het budget. 

Er zijn geen afspraken die aanpassingen onmogelijk maken.

DE RESULTATENRADAR
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PARTNERSHIP     

Werken de verschillende stakeholders effectief samen?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria: 

• Toe- en uittreding is mogelijk. 

Er wordt gekeken of de juiste partijen aangehaakt zijn. Zo wordt 

er nu een andere onderwijspartner aangehaakt, omdat de aan-

vankelijke partij niet goed aan bleek te sluiten bij de behoefte 

van de deelnemers.

SELECTIE EN CONTRACTERING               
 

In hoeverre dragen selectie en contractering bij aan resultaatge-

richtheid?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan het volgende criterium: 

• De contracterende partij heeft experts in het veld geraadpleegd voor 

de selectie van de interventie. 

Bij de selectie waren experts betrokken, zogeheten ambas-

sadeurs van het programma Koers en Kansen die onder meer 

afkomstig waren van beleidsdirecties. Dit project is beoordeeld 

door twee managers vanuit beleidsdirecties. Dit project is ge-

selecteerd omdat werk/inkomen een belangrijke beschermende 

factor is om niet terug te vallen in de criminaliteit.

TRANSPARANTIE     

In hoeverre worden afspraken, data en resultaten gedeeld?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Er wordt incidenteel informatie gedeeld, maar als externen informatie 

willen is dit mogelijk. Data wordt beperkt gedeeld, ook in verband met 

de privacygevoeligheid hiervan. 

6

75

“Goed om dit vanuit jullie meetmethodiek terug te 

lezen. Het raakt precies waar we al ervoeren dat we 

nog dingen te doen hebben om het initiatief duurzaam 

en nog succesvoller, voor de doelgroep en ook ten 

gunste van beleidsaanpassing via de beleidsmakers bij 

JenV, te laten zijn. Daar gaan we direct aan werken!”

 

REACTIE VAN KARIN 
NIJMAN OP DE 
RESULTATENRADAR
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Annemiek Dresen is oprichter en directeur van NewBees.

WAAROM BEN JE NEWBEES BEGONNEN?
In 2015 zag ik in de media de beelden van de vluchtelingenstromen. Ik vond 

dat ik als Europees burger een verantwoordelijkheid had om mijn steentje 

bij te dragen. Daarom ben ik toen naar Lesbos gegaan. Daar kreeg ik ech-

ter al gauw het gevoel dat ik niet optimaal kon bijdragen. De noodhulp was 

vooral voor de korte termijn en het was lastig om iets op te bouwen, terwijl 

dat juist was wat ik wilde doen en waar ik goed in ben. Terug in Nederland 

zag ik dat de mensen die nog geen vluchtelingenstatus hadden lang moes-

ten wachten voordat ze iets bij konden dragen met hun talent. Dat vond ik 

onzinnig, dus ben ik de pre-opvanglocatie in Zaanstad binnengestapt om te 

vragen of er mensen waren die vrijwilligerswerk wilden doen. Die waren er 

in groten getale.

Ik geloof dat iedereen die nieuw is in Nederland talent en ervaring mee-

brengt, maar lang niet altijd de kans krijgt om dit volledig in te zetten. Met 

NewBees creëren we die kans. Wij gaan voor een inclusieve samenleving.

HOE ZIET HET NEWBEES TRAINEESHIP ERUIT?
Dat verschilt per persoon. Dit kan een programmeur zijn die bij ons aan het 

werk gaat, zoals Nagham, maar vaker gaan mensen elders aan de slag, zoals 

bijvoorbeeld iemand die werkt als vrijwilliger in een zorginstelling.

Wij maken laagdrempelige traineeships op maat. We starten altijd met een 

intake waarin we vragen waar iemand vandaan komt en waar ze naar op 

zoek zijn. Alles wat we doen gaat over toeleiding naar werk, maar we be-

nadrukken de connectie tussen mensen. We matchen niet op basis van ie-

mands CV, maar we gaan het gesprek aan over personen. Hiervoor hebben 

wij speciale gesprekskaartjes. Deze stellen de mensen in staat om te praten 

over onderwerpen waar ze zelf graag over willen praten. Op basis van dit 

gesprek vullen we ons online platform met informatie over de deelnemer. 

Daar kan de Newbie zelf ook bij en hij of zij heeft controle over deze ge-

gevens. Vervolgens zoeken onze lokale matchers, waarvan de helft zelf ook 

een vluchtverhaal heeft, vacatures die passen bij het profiel van de Newbie. 

Als er een klik is tussen Newbie en vacature, gaat de Newbie aan de slag bij 

een organisatie en zit daarnaast ook bij NewBees in een traineeklasje dat 

eens per maand bij elkaar komt voor cursussen en workshops over softskills 

en werknemersvaardigheden.

De sectoren waarin de NewBees geplaatst worden verschillen erg, maar 

LOCATIE: Zaanstad 
DUUR: Januari 2019 – December 2019  

THEMA: Participatie van nieuwkomers    
DOEL: Het welzijn en de arbeidsfitheid van nieuwko-

mers verhogen

AANTAL DEELNEMERS: 100 nieuwkomers

NewBees matcht nieuwkomers in Nederland met trainee-

ships bij lokale ondernemers en organisaties in betaalde 

banen, stages of vrijwilligerswerk. Dit doen ze sinds 2016 

en ze zijn momenteel actief in Amsterdam, Amstelveen, 

Zaanstad, Amersfoort (met dependance in Utrecht), Rot-

terdam, Arnhem en Leeuwarden. Met de meeste van deze 

gemeenten wordt jaarlijks een nieuw contract afgespro-

ken. De Resultatenradar hebben we toegespitst op New-

Bees Zaanstad in 2019. 

NEWBEES

INTERVIEW
ANNEMIEK DRESEN

FACTSHEET

“Ik vind het belangrijk dat inzicht in 
resultaat gebruikt wordt om te zorgen 

dat je service beter wordt en niet om 
te laten zien hoe tof je bent.” 



het zijn wel vaker MKB’s dan grote bedrijven. Dit heeft ermee te 

maken dat we niet gespitst zijn op het vullen van vacatures, maar 

op de behoefte van de deelnemer. Het bedrijf is niet onze klant. 

HOE LEGGEN JULLIE DE FOCUS OP RE-
SULTAAT?
We weten dat we sinds onze start in 2016 zo’n 1000 succesvolle 

matches hebben gemaakt, maar wij willen ook weten wat onze 

daadwerkelijke impact is. We willen niet alleen veel matches ma-

ken, maar vooral zinvolle matches. Daarom hebben we een im-

pactanalyse laten uitvoeren door het Impact Institute waarmee 

we inzicht hebben verkregen in de directe impact die NewBees 

maakt op deelnemers, bedrijven, de eigen organisatie, de over-

heid en onze samenleving. 

WAT VIND JE BELANGRIJK BIJ RESULTAAT-
GERICHTHEID?
Ik vind het belangrijk dat inzicht in resultaat gebruikt wordt om te 

zorgen dat je service beter wordt en niet om te laten zien hoe tof 

je bent. Daarom vind ik het ook belangrijk om negatieve punten 

te laten zien. Zo is uit de impactanalyse bijvoorbeeld gekomen dat 

het voor de betrokken bedrijven een relatief hoge negatieve im-

pact heeft, omdat er hoge kosten komen kijken bij de begeleiding 

van de trainees. Daar zijn wij dus open over: die energie moet een 

organisatie of onderneming kunnen en willen investeren. Ook 

vind ik het belangrijk dat je niet alleen op output focust, maar op 

duurzame uitkomst. Wat is nu het echte resultaat? Dat is geen 

momentopname.

WAT VIND JIJ HET BELANGRIJKSTE RESUL-
TAAT VAN NEWBEES?
Het belangrijkst vind ik dat mensen hun plek weer hebben gevon-

den. Dat een meneer die met zijn ziel onder zijn arm liep bij ons 

een traineeship heeft gevolgd, via één van onze matchers aan de 

slag is gegaan op een middelbare school en weer helemaal tot le-

ven kwam. Of een mevrouw die bij ons is komen werken en uit de 

uitkering is gekomen en nu voor het eerst met haar kinderen op 

vakantie is gegaan en nu echt voor zichzelf en haar gezin invulling 

geeft aan het leven. Dat is zo mooi om te zien. 

NewBees draagt actief bij aan een inclusieve samenleving. Om-

dat nieuwkomers meedoen, maar ook omdat we bedrijven helpen 

zien hoe waardevol een inclusieve werkvloer is. Bijvoorbeeld 

door het geven van workshops. Maar vooral de bedrijven waar 

Newbies geplaatst worden zien de waarde die nieuwkomers 

toevoegen. We krijgen vaak terug dat de trainees, ondanks dat 

hun Nederlands misschien niet altijd perfect is, van onschatbare 

waarde voor het bedrijf zijn.

NEWBIE NAGHAM FARWATI AAN HET WOORD

Ik ben geboren in Raqqa, Syrië. In mijn geboorteland heb ik landbouwtechniek 

gestudeerd.  Eind 2015 ben ik naar Nederland gekomen en vond ik het moeilijk 

om iets met dat diploma te doen. Ik heb toen HackYourFuture gedaan, een ‘coding 

school’ voor vluchtelingen. Daarna wilde ik stage lopen om mijn nieuwe coding 

skills te gebruiken en dit kon via het NewBees traineeship. Ik heb mijn trainee ship 

bij NewBees intern gedaan, in het IT team, waar ik de app van NewBees heb ont-

wikkeld.  

Na het traineeship heb ik een contract bij NewBees gekregen. Ik werk nu voor 

 NewBees in het IT team in Rotterdam en Zaandam, maar daarnaast werk ik in 

Rotterdam ook als matcher voor andere Newbies. Bij NewBees heb ik geleerd dat 

ik meerdere taken naast elkaar kan doen. Ik heb nu zoveel meer kennis! Daardoor 

ben ik heel flexibel en een stuk zelfstandiger. Ik heb een passie voor coding, maar 

dat matchen vind ik ook heel mooi werk. Toen mijn man en ik net nieuw in Neder-

land waren kon niemand ons helpen. Nu wil ik graag mensen helpen die in dezelfde 

situatie zitten als wij toen.

Misschien was het zonder NewBees ook wel mogelijk geweest om een baan in de 

IT te vinden, maar NewBees voelt echt als familie. Voordat ik bij NewBees kwam, 

had ik in Nederland bijna geen vrienden, alleen mijn broer en man. Nu heb ik veel 

contacten gekregen en durf ik veel meer te doen. Ik heb de kans om in verschillen-

de steden te werken en mijn Nederlandse taal te verbeteren. 

Mijn droom voor de toekomst is om bij NewBees een eigen project op te zetten. 

Ik geloof in het talent van nieuwkomers en heb veel ideeën om ze te helpen. Ik 

hoop een project te starten waarbij nieuwkomers zichzelf opnieuw kunnen ont-

dekken. De kans die ik heb gekregen zou ik ook graag aan nieuwe nieuwkomers 

willen geven.

“De kans die ik heb gekregen zou ik ook graag aan 
nieuwe nieuwkomers willen geven.”
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DEFINITIE VAN RESULTAAT    

Zijn de resultaten voor de doelgroep zodanig gedefinieerd dat stu-

ren op resultaat mogelijk is?

1|  NIET     2|  BEPERKT      3|  GEMIDDELD     4|  RUIM     5|  VOLLEDIG

NewBees heeft resultaten op outcome- en impactniveau gedefinieerd. 

Dit zijn onder meer de betalingen aan nieuwkomers, welzijnseffect 

sociale status door werk en human capital creatie door werkervaring. 

NewBees beoogt dat 30% van de Newbies aan het werk gaat. Er is niet 

gedefinieerd wat de beoogde tijdslijnen hiervoor zijn. 

METING VAN DOELTREFFENDHEID   

 

In hoeverre is zeker dat het project doeltreffend is?

1| MOGELIJK    2| POTENTIEEL    3| WAARSCHIJNLIJK    4| ZEER 

WAARSCHIJNLIJK   5| BEWEZEN

De impact van NewBees wordt gemeten door het scenario waarin een 

nieuwkomer gematcht wordt aan een traineeship van NewBees in de ge-

meente Zaanstad te vergelijken met een referentiescenario waarbij een 

nieuwkomer niet wordt gematcht via NewBees en zelf op zoek gaat naar 

werk.

MONITORING EN EVALUATIE   

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en evaluatie ingezet?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM     5| VOLLEDIG

Er wordt tussentijds geëvalueerd op de resultaten, maar ook worden er 

workshops gehouden over hoe er wordt samengewerkt. Daarnaast worden 

er met de doelgroep focusgroepen en exit-surveys gehouden. Aan het eind 

wordt een evaluatierapport opgeleverd.

BIJSTURING      

Worden ervaringen en evaluaties ingezet om het project te verbeteren?

1| NIET     2| INACTIEF    3| GEMIDDELD    4| ACTIEF   5| ZEER ACTIEF 

Het project voldoet aan de volgende criteria:

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

de contracten.  

Er is flexibiliteit. Zo kijken ze nu naar het toevoegen van een taal-

component en ook of het traineeship interessant is voor mensen 

met een biculturele achtergrond.

• Ruimte voor aanpassingen aan (de uitvoering van) het programma in 

het budget. 

Ook in het budget is er flexibiliteit om deze aspecten toe te voegen.
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• Frequent overleg tussen alle betrokkenen. 

Met de deelnemende bedrijven is contact wanneer dat passend 

is. Met de consulenten bij de gemeente is maandelijks contact. 

NewBees heeft eens in de twee weken contact met de evaluator 

en de beleidsmedewerkers. 

• Opvolging en monitoring van verbeteracties. 

Belangrijke besluiten worden vastgelegd en actielijsten worden 

besproken.

PARTNERSHIP     

Werken de verschillende stakeholders effectief samen?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan de volgende criteria:

• Er is commitment vanuit de verschillende organisaties. 

Bij de gemeente zijn zowel de wethouder, als beleidsmedewer-

kers en de uitvoerenden actief betrokken. 

• Er is een vastgelegde governance. 

Er is een samenwerkingsovereenkomst en een ketenregisseur.

• De doelgroep is betrokken. 

De doelgroep is zelf betrokken. Er zijn nieuwkomers die zelf ook 

in Zaanstad wonen en het traineeship gedaan hebben die nu zelf 

in dienst zijn bij NewBees. Zij hebben veel invloed. Ook wordt er 

een vragenlijst onder de deelnemers afgenomen om te vragen of 

daar verbeterpunten voor het programma uit komen.

• Toe- en uittreding is mogelijk. 

Er wordt gekeken naar het aanhaken van een taalpartner en ook 

mogelijk nieuwe financiers.

SELECTIE EN CONTRACTERING               
 

In hoeverre dragen selectie en contractering bij aan resultaatge-

richtheid?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Het project voldoet aan het volgende criterium: 

• De contracterende partij heeft breed bekeken welke interventies 

beschikbaar zijn voordat een selectie gemaakt wordt. 

De gemeente Zaanstad heeft vooraf veel informatie opgehaald 

uit het veld en onderzoek gedaan naar wat er beschikbaar was. 

Er zijn ook partijen uit andere steden gevraagd naar hun aanbod.

• De contracterende partij heeft experts in het veld geraadpleegd voor 

de selectie van de interventie.  

De gemeente Zaanstad heeft zowel experts (zoals het COA), als 

sleutelfiguren (zoals mensen uit de doelgroep die een vrijwillige 

functie vervullen bij de gemeente) geraadpleegd die onder bege-

leiding van professionele facilitators bij elkaar gebracht zijn om 

te kijken wat er geïmplementeerd zou moeten worden.

TRANSPARANTIE     

In hoeverre worden afspraken, data en resultaten gedeeld?

1| NIET     2| BEPERKT    3| GEMIDDELD    4| RUIM   5| VOLLEDIG

Er is informatie beschikbaar over de resultaten middels het impact 

report en deze informatie wordt ook proactief gedeeld. De informa-

tie over de onderliggende afspraken en de onderliggende data worden 

niet proactief gedeeld, maar kunnen op aanvraag gedeeld worden. 

Deze keuze is gemaakt, omdat NewBees de resultaten leesbaar wil 

houden voor leken. 

6

75

Mooi om NewBees terug te zien in deze radar. Ik ben 

vooral trots op de hoge score voor bijsturing, want 

bij NewBees willen we steeds onze service verbete-

ren voor onze NewBees: dat doel moet altijd voorop 

staan. Dat we niet maximaal scoren op ‘meting 

van doeltreffendheid’ is een bewuste keuze. Want 

als je je teveel concentreert op één uitkomst, zie je 

soms het andere niet meer, terwijl dat andere heel 

waardevol kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 

als iemand werk heeft waar hij of zij niet bijleert, 

of zelfs sociale status verliest. Dan is er misschien 

een hele hoge score op mensen die (langdurig) uit de 

uitkering zijn, maar blijft toename in welzijn achter 

omdat er geen human capital creatie plaatsvindt.

REACTIE VAN ANNEMIEK 
DRESEN OP DE 
RESULTATENRADAR
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In dit rapport hebben we de Resultatenradar geïntroduceerd en deze aan de 

hand van vier projecten geïllustreerd. Nu vragen we jou als lezer: wat kun jij 

van de Resultatenradar opsteken? Ben je uitvoerder of opdrachtgever van 

een sociaal project? Streven naar een zo hoog mogelijke score op de Resul-

tatenradar helpt om deze zo resultaatgericht mogelijk in te richten. Een maxi-

male score op alle zeven thema's is geen noodzaak en zal in veel gevallen ook 

niet haalbaar zijn door financiële of praktische belemmeringen. De Resulta-

tenradar stelt jou en je samenwerkingspartners in staat bewuste afwegingen 

te maken om de optimale omstandigheden te creëren voor maatschappelijk 

resultaat.

Social Finance NL Resultatenradar online tool

Op www.socfin.nl/resultatenradar kun je via een aantal vragen de Resul-

tatenradar van jouw project genereren en hierover een rapport uitdraaien. 

Zo kun je voor jezelf en anderen inzichtelijk maken waar kansen liggen om de 

resultaatgerichtheid te verhogen en welke acties je hiertoe kunt ondernemen. 

Mocht je suggesties, feedback of potentiele samenwerkingsmogelijkheden 

hebben, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je 

op pagina 1  of op onze website www.socfin.nl. 

En nu: AAN DE SLAG!

 

AAN DE SLAG!

http://www.socfin.nl/resultatenradar
http:// www.socfin.nl


Instituut voor Publieke Waarden Eelke Blokker

Gemeente Almelo Rick Hallers

Rotterdam Vakmanstad Rachid el Ousrouti, Ibtissam Fezzaoui (leerling)

Stichting De Verre Bergen Marvin Pires 

Stichting Back on Trek Karin Nijman

Rebelz Guccel Coffie

Ministerie van Justitie en Veiligheid Marianne van Gemert

NewBees Annemiek Dresen, Nagham Farwati

Harvard Kennedy School Jeffrey Liebman

Tweede Kamer Joost Sneller

Public Procurement Research Centre Jan Telgen 

 Impact Centre Erasmus Carly Relou

Social Finance India Shantanu Ghosh

Social Finance US  Rashmi Khare, Navjeet Bal

Social Finance Israel Yaron Neudorfer

Deloitte Sjoerd van der Smissen

Graphic Design Fransje Sophie

Fotografie Evelien Hogers

JD social enterprise Dirk Westra van Holthe

Social Finance NL Annemieke Roobeek, 

Jeroen Rijpkema, Bernard ter Haar, 

Björn Vennema, Daphne Sprecher

• Results for America (2018), What Works Toolkit for Con-

tracting in Social Services, https://results4america.org/

tools/what-works-toolkit/

• Harvard Kennedy School Government Performance Lab 

(2016), Results-Driven Contracting: An Overview, https://

hwpi.harvard.edu/files/govlabs/files/results_driven_con-

tracting_overview.pdf 

• Social Innovation Reseach Center (2017), Using Active Con-

tract Management to Improve Program Outcomes, http://

www.socialinnovationcenter.org/archives/2696

• Jeffrey B. Liebman (2018), Using Data to More Rapidly Ad-

dress Difficult U.S. Social Problems, https://govlab.hks.har-

vard.edu/files/liebman_using_data.pdf

• Robert D. Behn (2008), The Seven Big Errors of Performan-

ceStat, https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/

centers/taubman/files/performancestat.pdf

• Harvard Kennedy School Government Performance Lab 

(2017), Active Contract Management: How Governments 

Can Collaborate More Effectively with Social Service Provi-

ders to Achieve Better Results, https://govlab.hks.harvard.

edu/files/govlabs/files/active_contract_management_brief.

pdf

• What Works Centre for Local Economic Growth, The Mary-

land Scientific Methods Scale (SMS), https://whatworks-

growth.org/resources/the-scientific-maryland-scale/

• Koopmans, Hof, Koeman, Kroon, Rougoor, ter Weel, Wi-

teman (2018),  Beleidsdoorlichtingen belicht, SEO Econo-

misch onderzoek iov het ministerie van Financiën

• Selviaridis en Wynstra (2014), Performance-based contrac-

ting: a literature review and future research directions

• Kate Vitasek, Mike Ledyard and Karl Manrodt  (2010), 

Vested Outsourcing

• Ministerie van Financiën (2017), Schrijfwijzer toelichting 

artikel 3.1 van de comptabiliteitswet

DANK AAN BRONNEN

DIT RAPPORT IS TOT STAND GEKOMEN 
MET STEUN VAN HET ORANJE FONDS 

EN ABN AMRO BANK.  

Aan de slag! | 35

https://results4america.org/tools/what-works-toolkit/
https://results4america.org/tools/what-works-toolkit/
https://results4america.org/tools/what-works-toolkit/
https://hwpi.harvard.edu/files/govlabs/files/results_driven_contracting_overview.pdf
https://hwpi.harvard.edu/files/govlabs/files/results_driven_contracting_overview.pdf
https://hwpi.harvard.edu/files/govlabs/files/results_driven_contracting_overview.pdf
http://www.socialinnovationcenter.org/archives/2696
http://www.socialinnovationcenter.org/archives/2696
https://govlab.hks.harvard.edu/files/liebman_using_data.pdf
https://govlab.hks.harvard.edu/files/liebman_using_data.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/taubman/files/performancestat.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/taubman/files/performancestat.pdf
https://govlab.hks.harvard.edu/files/govlabs/files/active_contract_management_brief.pdf
https://govlab.hks.harvard.edu/files/govlabs/files/active_contract_management_brief.pdf
https://govlab.hks.harvard.edu/files/govlabs/files/active_contract_management_brief.pdf
https://whatworksgrowth.org/resources/the-scientific-maryland-scale/
https://whatworksgrowth.org/resources/the-scientific-maryland-scale/


DEFINITIE VAN RESULTAAT           

Zijn de resultaten voor de doelgroep zo-
danig gedefinieerd dat sturen op resultaat 
mogelijk is?

1| NIET 2| BEPERKT 3| GEMIDDELD 4| RUIM 5| VOLLEDIG

De volgende matrix geeft weer hoe deze aspec-
ten gecombineerd de uiteindelijke score geven:

METING VAN DOELTREFFENDHEID 
  
In hoeverre is zeker dat het project doeltref-
fend is?

1| MOGELIJK    2| POTENTIEEL    3| WAARSCHIJNLIJK    

4| ZEER WAARSCHIJNLIJK   5| BEWEZEN

De meetmethodiek is als volgt:
1. Meting van de resultaten na de interventie.
2. Meting van de resultaten voor en na de 

interventie, zonder (vergelijkbare) contro-
legroep.

3. Meting van de resultaten voor en na de in-
terventie, gemeten in een experimentele en 
een vergelijkbare controlegroep.

4. Meting van de resultaten voor en na de in-
terventie, gemeten in een experimentele en 
een vergelijkbare controlegroep, waarbij 
zoveel mogelijk gecontroleerd wordt voor 
de invloed van andere factoren.

5. Meting van de resultaten voor en na het 
project, waarbij het project ‘at random’ toe-
bedeeld is aan een experimentele en een 
controlegroep.

MONITORING EN EVALUATIE        

Hoe resultaatgericht wordt monitoring en 

evaluatie ingezet?

1| NIET 2| BEPERKT 3| GEMIDDELD 4| RUIM 5| VOLLEDIG

Monitoring en evaluatie gebeurt als volgt:

1. Geen eindevaluatie.
2. Eindevaluatie op resultaten.
3. Eindevaluatie op proces, resultaten en 

samenwerking in partnership.
4. Frequente tussentijdse monitoring en 

evaluatie en eindevaluatie op basis van 
resultaten.

5. Frequente tussentijdse monitoring en eva-
luatie, eindevaluatie op proces, resultaten 
en samenwerking met alle betrokken sta-
keholders.

BIJSTURING          

Worden ervaringen en evaluaties ingezet 

om het project te verbeteren?
1| NIET  2| INACTIEF 3| GEMIDDELD 4| ACTIEF 5| ZEER ACTIEF 

Voor effectieve bijsturing zijn de volgende 
vier criteria geformuleerd: 
• Ruimte voor aanpassingen aan (de uit-

voering van) de interventie in de con-
tracten.

•  Ruimte voor aanpassingen aan (de uit-
voering van) de interventie in het budget

• Frequent overleg tussen alle betrokke-
nen (minimaal elk kwartaal).

• Opvolging en monitoring van verbeter-
actie.

Indien geen van deze criteria aanwezig is 
wordt (1) Niet gescoord, voor ieder criterium 
dat aanwezig is wordt er een punt hoger ge-
scoord.

PARTNERSHIP          

Werken de verschillende stakeholders 

effectief samen?

1| NIET 2| BEPERKT 3| GEMIDDELD 4| RUIM 5| VOLLEDIG

Voor een effectief partnership zijn de volgen-
de vier criteria geformuleerd: 
• Er moet commitment zijn vanuit de ver-

schillende organisaties. Hierbij gaat het 
er om dat diegene die bepalend zijn bij 
het slagen van het project ook gecommit-
teerd zijn om hieraan bij te dragen. 

• Er is een goed omschreven en vastgeleg-
de governance, waarin afhankelijkheden 
duidelijk zijn en moet voor iedere partij 
vastgelegd zijn voor welke activiteiten zij 
verantwoordelijk zijn. 

• De doelgroep is betrokken bij het selec-
teren en vormgeven van de interventie. 

• Mogelijkheid van toe- en uittreding 
mocht de situatie dit vereisen. Zo kan 

gedurende het traject de meest optimale 
bezetting worden gerealiseerd. 

 
Indien geen van deze criteria aanwezig is 
wordt (1) Niet gescoord, voor ieder criterium 
dat aanwezig is wordt er een punt hoger ge-
scoord.

SELECTIE EN CONTRACTERING             
 

In hoeverre dragen selectie en contractering 

bij aan resultaatgerichtheid?

1| NIET 2| BEPERKT 3| GEMIDDELD 4| RUIM 5| VOLLEDIG

Voor effectieve selectie en contractering zijn 
de volgende vier criteria geformuleerd. 
• De contracterende partij heeft vooraf 

heldere resultaatgerichte selectiecrite-
ria opgesteld.

• De contracterende partij  heeft breed 
bekeken welke interventies beschikbaar 
zijn voordat een selectie gemaakt wordt 

• De contracterende partij heeft experts 
in het veld geraadpleegd voor de selectie 
van de interventie.  

• De op outcome niveau gedefinieerde re-
sultaten komen terug in de contracten en 
hebben consequenties.

Indien geen van deze criteria aanwezig is 
wordt (1) Niet gescoord, voor ieder criterium 
dat aanwezig is wordt er een punt hoger ge-
scoord.

TRANSPARANTIE          

In hoeverre worden afspraken, data en 

resultaten gedeeld?

1| NIET 2| BEPERKT 3| GEMIDDELD 4| RUIM 5| VOLLEDIG

Om de score op transparantie te bepalen bekij-
ken we zowel de beschikbaarheid van de infor-
matie als de mate waarop de informatie wordt 
gedeeld. 

SCORESYSTEEM VOOR DE SOCIAL FINANCE NL RESULTATENRADAR
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