
Maatschappelijk  
Rendement in Beeld
Het versterken van de sociale basis

Partners in verbetering



Grote opgaven, grote investeringen

Gemeenten werken samen met hun maatschap

pelijke partners aan het versterken van de sociale 

basis. Hier ligt een grote opgave: een sterke 

sociale basis helpt problemen voorkomen en is 

hard nodig voor het kunnen bieden van een veilig 

thuis voor inwoners die bijvoorbeeld uitstromen 

uit de ggz of beschermd wonen. Tegelijkertijd 

moeten gemeenten in deze tijd kunnen laten zien 

wat het effect is van hun inspanningen, zowel 

inhoudelijk als financieel. Zij staan immers vaak 

voor grote financiële uitdagingen binnen het 

sociale domein. Hoe objectiveer je toegevoegde 

waarde van investeringen in de sociale basis?  

Hoe maak je de financiële opbrengsten van 

(preventieve) inzet inzichtelijk? 

Bewustwording van maatschappelijk 
rendement

Wat is de impact van de inspanningen op het 

welzijn van inwoners? Welke maatschappelijke 

kosten worden uitgesteld of voorkomen? En hoe 

verhoudt dat zich tot de investeringen? BMC helpt 

gemeenten en aanbieders dit in kaart te brengen. 

Wij hebben een evaluatiemethode waarmee we het 

maatschappelijke rendement van activiteiten 

inzichtelijk maken, inhoudelijk en financieel. Dit 

biedt gemeenten en aanbieders kansen om 

scherpere (beleids)keuzes te maken en de 

uitvoering te verbeteren. Ook worden betrokken 

professionals zich heel bewust van het maat

schappelijke rendement van hun inspanningen. In 

kwalitatieve en financiële zin. Dit inzicht 

stimuleert professionals om samen te leren over 

wat werkt en waarom. Bovendien brengt onze 

methode de verschillende financiers in beeld. Van 

wie komen de investeringen en waar landen de 

baten? Daardoor kunnen gemeenten, aanbieders 

en zorgverzekeraars samen het gesprek voeren 

over wat nodig is binnen het bredere perspectief 

van maatschappelijke kosten en baten. 



Een voorbeeld: 

We kiezen casussen uit een project en 

voeren als eerste diepteinterviews met deze 

bewoners. We bespreken de situatie van voor 

de ingezette activiteiten en nemen 

verschillende levensdomeinen door. 

Vervolgens bespreken we de ervaringen 

gedurende de activiteiten. Wat betekenden 

deze voor de bewoners, wat is er veranderd? 

Zo ontstaat een beeld van de impact voor de 

bewoners in kwalitatieve zin. Verder 

besteden we aandacht aan zorg of 

ondersteuning die maatschappelijke kosten 

met zich meebrengen. En we verkennen 

(latente) risicovolle situaties, gezondheids

problemen, inkomensondersteuning, 

schulden enzovoort. De opbrengsten van 

deze diepteinterviews spiegelen we tijdens 

sessies met de betrokken professionals of 

vrijwilligers. Deze sessies bieden zeer 

waarde volle, aanvullende perspectieven op 

de ervaringen van de bewoners. De 

opbrengst uit deze gesprekken vormt de 

input voor de analyse.

Hoe wij dit in beeld brengen? 

De evaluatiemethode is breed inzetbaar. Denk aan 

(pilots rond) POH ggz, inzet op complexe 

echtscheidingen, empowerment, ggz in de wijk, 

mantelzorgondersteuning, welzijn op recept 

enzovoort. Hoe wij het rendement in beeld 

brengen is in essentie vrij eenvoudig. Namelijk 

door in gesprek te gaan met en luisteren naar 

degene om wie het écht gaat: de betrokken 

bewoners en hun naasten, de vrijwilligers  

en professionals.

De analyse 

In de analyse brengen we de volgende elementen 

in kaart:

1 Startsituatie  

Hoe is de bewoner er aan toe? Dit drukken 

wij uit in kwaliteit van leven en in gemaakte 

maatschappelijke kosten op dat moment. 

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het 

gebruik van voorzieningen (ggz, beschermd 

wonen, verslavingszorg, inzet jeugdhulp, 

inzet welzijnsinstellingen enzovoort). En ook 

(dreigende) schulden, (kans op) een uitkering 

of het mislopen van een startkwalificatie en 

de aanwezigheid van risicovolle situaties. 

Zoals weglopen, uithuisplaatsing, middelen

gebruik, gameverslaving of op straat zwerven.

2 Inzet 

Welke activiteiten zijn tijdens de  

interventie uitgevoerd door de organisatie  

of maatschappelijke partners? Welke  

(tijds)investering ging daarmee gepaard?

3 Huidige situatie

Hoe is de huidige situatie van de bewoner? 

We brengen deze in kaart op basis van de 

ervaren kwaliteit van leven én het gebruik 

van voorzieningen, het voorkomen van 

risicovolle situaties en het verbeteren van 

het eigen toekomst perspectief (bijvoorbeeld 

door het behalen van een startkwalificatie of 

verkrijgen van een baan).



De maatschappelijke effecten 

Door de start en eindsituatie te vergelijken blijkt 

in hoeverre er een verandering is opgetreden. In 

werksessies met professionals of vrijwilligers 

kijken we in hoeverre de vastgestelde 

veranderingen zijn toe te schrijven aan de 

activiteiten. Welke mechanismen maken dat de 

inspanning leidde tot een verandering?  

We bespreken hier de theoretische onderbouwing 

van de activiteiten. Vervolgens brengen we in 

kaart in hoeverre de bewoners bepaalde type 

(inkomens)ondersteuning niet meer of minder 

gebruiken, in hoeverre zorg is uitgesteld of 

risico’s zijn verminderd in het kader van 

preventie. Dit stellen we vast op basis van wat de 

bewoners vertellen en de professionals 

observeren. Samen zijn dit de maatschappelijke 

effecten. We zetten de startsituatie af tegen de 

maatschappelijke effecten en trekken daar de 

gedane investering voor de inzet van af. Zo 

berekenen we het maatschappelijke rendement 

op casusniveau.

Dat ziet er in schema als volgt uit.

Samen leren

Het eindresultaat  het maatschappelijk 

rendement  is uitermate geschikt om samen van 

te leren. Het geeft de betrokken professionals of 

vrijwilligers helder inzicht in wat echt van belang 

is voor de bewoners en waarom. En dat biedt 

weer handvatten voor het bijsturen van de 

activiteiten of het gerichter inzetten van 

middelen binnen de activiteiten. Vanuit het 

perspectief van de bewoners en vanuit onze 

ervaring met het werkveld geven wij adviezen 

voor verbeteringen. 

Maatschappelijke
Effecten

Startsituatie

Maatschappelijk 
rendement

Inzet Huidige situatie

Veranderingstheorie



Stoelen met Kansen - Voorbeeld 1 

Stoelen met Kansen (een project van Leviaan, 

Parlan, Triversum en Parnassia Groep) is een 

traject gericht op jongeren van 16 tot en met 23 

jaar met (ernstige) psychische problematiek, 

zoals depressie, trauma’s of angststoornissen. 

Met individuele coachings en trainingstrajecten 

werken de jongeren aan hun persoonlijke 

ontwikkeling op het gebied van (psychische) 

gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. Het 

uitgangspunt is dat de jongeren zelf bepalen wat 

zij op dat moment nodig hebben voor hun stap 

naar zelfstandigheid en voor deelname aan de 

maatschappij. De coaching vindt plaats binnen de 

eigen woon, werk en leefomgeving van de 

jongeren, passend bij de situatie en de behoefte. 

Jongeren kunnen zo het geleerde direct in de 

praktijk toepassen.

Voorbeeld 1 Elementen van het rendement

De startsituatie: depressies, sociaal 

isolement, trauma’s, angststoornissen, 

afkeer voor hulpverlening, ontkennen van de 

beperking.

Kwalitatief rendement: afgenomen 

depressie, opbouw van sociale contacten, 

veilige thuissituatie, bereidheid hulp te 

accepteren, stabielere financiën, geen of 

minder kans op zelfdoding. 

Financieel rendement: uit de geëvalueerde 

casussen blijkt een gemiddeld financieel 

rendement van circa € 37.000, per 

deelnemer.

Financiering, baten en lasten tussen 

domeinen

Een veelgehoorde klacht is dat investeringen 

voor preventie vaak vanuit één domein 

komen (gemeenten) en dat de financiële 

baten voor bijvoorbeeld de zorgver

zekeringswet zijn. Dit is niet altijd zo.  

Een van de geïnterviewde jongeren stond op 

de wachtlijst voor een Beschermd Wonen

locatie. Door de inzet van Stoelen met 

Kansen is deze jongen van de wachtlijst af. 

Hij is in staat om met begeleiding zelfstandig 

te wonen. Beide woonvormen worden door 

de gemeente betaald. Maar Beschermd 

Wonen kost fors meer dan zelfstandig wonen 

met begeleiding. In dit geval zijn de baten 

dus ook voor de gemeente. 

Manager primair proces Leviaan: 

‘Het sterke van het onderzoek is dat de 

preventieve werking van ons programma er 

goed uit naar voren komt. Deze methode 

maakt je bewust van wat uniek is aan je eigen 

werkwijze. Het is een “eye opener” geweest.’



Het vrijwilligershuis - Voorbeeld 2

De Stichting Alifa biedt verschillende vormen van 

ondersteuning aan bewoners van Enschede, zoals 

bijvoorbeeld het wijkwelzijn. Alifa gaat daarbij uit 

van preventie en integraliteit. Een van de 

projecten binnen wijkwelzijn is het vrijwilligers

huis. Alifa heeft het onderzoek met de methode 

Maatschappelijk Rendement in Beeld laten 

uitvoeren omdat zij graag intern en met de 

gemeente het gesprek wil aangaan over het 

maatschappelijke rendement van het werk. 

Elementen van het rendement

De startsituatie: eenzaamheid en isolement, 

gezondheidsproblemen, uitkeringssituatie, 

schulden, opvoedproblemen, dreigende 

uithuisplaatsingen, taalproblemen.

Kwalitatief rendement: (deels) betaald werk, 

sociaal netwerk opgebouwd, fi nanciën op 

orde, competentere opvoeders, meer 

geïntegreerd in de samenleving, betere 

fysieke en mentale gezondheid. 

Financieel rendement: gemiddeld bedraagt 

het fi nancieel rendement circa € 28.000, 

per deelnemer aan het vrijwilligershuis.

Een opbouwwerker bij het vrijwilligershuis: 

‘Voor ons is het een mooi resultaat als een 

deelnemer na vele jaren zijn scootmobiel 

niet meer nodig heeft. Dankzij deze methode 

worden ook onze eigen ogen geopend. Zo 

effectief is dus ons werk.’ 

Manager Alifa: ‘We hebben nu een geweldige 

methode in handen om na te denken over de 

effectiviteit en effi ciency van ons werk. Ons 

werk kost de gemeente geld, maar levert de 

gemeenschap een enorm rendement, zowel 

in welzijn en geluk als in fi nanciële 

besparingen voor bijvoorbeeld zorg.’

Voorbeeld 2



Mantelzorgondersteuning - Voorbeeld 3 

De Steunpunten Mantelzorg van Synthese geven 

informatie, advies en (groepsgerichte) 

ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een 

naaste. De ondersteuning is gericht op het 

verlichten van de (zorg)taken van de 

mantelzorger en het versterken van de 

mantelzorger. Denk hierbij aan vervangende zorg 

om overbelasting te voorkomen, werk en 

mantelzorg enzovoort.

Elementen van het rendement

De startsituatie: overbelasting, depressie, 

(te) beperkt inzicht in eigen grenzen, (te) 

beperkt aandacht voor eigen welzijn, kans 

op uitval (door eigen overbelasting). 

Kwalitatief rendement: gehoord voelen, 

bewustwording, accepteren van hulp, balans 

(beter) houden, langer zorgen door en met 

behoud van eigen welzijn.

Financieel rendement: we kwamen casussen 

tegen waar duidelijk sprake was van 

uitgestelde zorg. Bij uitstel tussen slechts 

tien en achttien dagen in een verpleeghuis 

bleek de volledige investering aan mantel

zorgondersteuning al terugverdiend. Eerder 

was er sprake van uitstel van maanden of 

zelfs enkele jaren. In één casus is zelfs binnen 

minder dan acht dagen de volledige 

investering terugverdiend. Belangrijk bij dit 

domein is om te realiseren dat het individuele 

welzijn van mantelzorger en cliënt voorop 

staan en dat dit ook geld mag kosten. 

Voorbeeld 3

Manager Steunpunten Mantelzorg: 

‘Als welzijnsinstelling is het belangrijk dat we 

onszelf niet alleen verantwoorden door 

middel van cijfers, maar dat we opdracht

gevers ook verhalend meenemen in onze 

werkzaamheden. Dat we het effect daarvan 

op macro, meso en microniveau kunnen 

toelichten. Maatschappelijk Rendement in

Beeld is een mooi middel om een taakgebied

op deze specifi eke manier uit te lichten.’

Een mantelzorgondersteuner: 

‘Wat een mooi rapport om te lezen. De 

persoonlijke citaten van de mantelzorgers 

zelf zijn bij mij blijven hangen. Dan weet je 

waar je voor werkt!’



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

Meer informatie

Wilt u zicht op het maatschappelijke rendement van uw investeringen en inspanningen? 

Heeft u vragen of wenst u verdere toelichting? 

Neem dan contact op met de volgende contactpersonen via 033 4965200:

Andrew Britt

senior onderzoeker/

adviseur BMC

Kees-Jan van de Werfhorst

senior onderzoeker/ 

adviseur BMC

Herman Uffen

senior adviseur BMC

BMC

Databankweg 26

3821 AL Amersfoort 

033  496 52 00

info@bmc.nl

www.bmc.nl

Over BMC

Al meer dan 30 jaar werken wij samen met 

opdrachtgevers aan de verbetering van de 

kwaliteit van de publieke sector. BMC 

adviseert over en ondersteunt bij het 

implementeren van verbeteringen in beleid 

en uitvoering. Hoogwaardig advies en 

onderzoek gecombineerd met een 

daadkrachtige inzet van de beste interim

adviseurs, maakt BMC tot dé partner in 

verbetering voor de publieke sector. 


