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Opbrengsten in kaart

Maatschappelijke initiatieven zijn meestal sterk inhoudelijk gedreven en idealistisch. Voor het 

behalen van je doelen en voor het voortbestaan van je organisatie is het echter wel belangrijk om de 

opbrengsten in kaart te brengen, zodat men kan zien wat je doet en wat je waard bent.

  Voor wie?
De factsheet is primair bedoeld voor (bestaande en nieuwe) maatschappelijke initiatieven voor en 

door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze initiatieven zijn vaak bekend als regionale 

cliëntenorganisatie, herstelacademie of zelfregiecentrum. We spreken in het vervolg over zelfregie-

initiatieven. De informatie is opgebouwd rond een aantal uitdagingen:

1. Waarom opbrengsten meten?

2. Wat meet je? En hoe doe je dat?

3. Methoden voor het meten van je opbrengsten

4. Meer informatie

  Meer weten?
Handige links en verwijzingen zijn te vinden op pagina 15. 

En schroom niet om contact op te nemen met vertegenwoordigers van succesvolle initiatieven. 

Alle factsheets en bijlagen zijn ook te vinden op: www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio 

  Programma Regie in de Regio
Deze factsheet is gemaakt in het kader van het programma Regie in de Regio van MIND. Het is 

gebaseerd op de vragen, kennis en ervaringen die verschillende initiatieven hebben uitgewisseld 

tijdens een seminar over dit thema, aangevuld met kennis en ervaringen van elders. Meer informatie 

over het programma Regie in de Regio en de seminars is hier te vinden. 

http://www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio
http://www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio
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1     Waarom opbrengsten meten?

Bedenk voor jezelf wat je doel is. Wat wil je bereiken met het meten van je opbrengsten? Gaat het om: 

  Verantwoorden financiering 
• Subsidie verantwoorden

• Aantonen wat je gedaan hebt voor Persoonsgebonden Budgetten, zodat je kunt factureren

 - Antwoorden op de vraag: wat heb je met het geld gedaan?

  Bestaansrecht of betekenis aantonen aan:
• Financiers

• Samenwerkingspartners

 - Antwoorden op de vraag: wat hebben zij eraan, wat levert het hen op?

  Evalueren en verbeteren eigen organisatie
• Richting geven aan en verbeteren van de eigen activiteiten 

 - Antwoorden op de vraag: in hoeverre zijn onze doelen gehaald en wat kan beter?

  Evalueren en verbeteren context organisatie
• Beïnvloeden beleid van fondsen en gemeente, zowel ambtenaren als bestuurders

 -  Antwoorden op de vraag: bij welk beleid kan ons initiatief beter functioneren en hoe kunnen we er 

voor zorgen dat zulk beleid gevoerd wordt?

Bij opbrengsten gaat het niet alleen om geld of om aantallen. Het gaat ook om informatie over effecten 

voor groepen en deelnemers. Over hoe tevreden mensen zijn en waarom. 

Als je wilt nagaan wat jouw initiatief oplevert, dan kun je de volgende problemen tegenkomen:

• Veel energie en tijd gaan zitten in onderzoek en meten, terwijl je ook heel druk bent met de 

dagelijkse praktijk.

• Het verband tussen problemen, activiteiten en opbrengsten is niet eenduidig.

• Het gaat om mensen die hulp nodig hebben en tegelijkertijd moet je focussen op hun talenten en 

mogelijkheden. Hoe breng je dat in beeld?

Dit zijn belangrijke afwegingen. Daar kunnen we in z’n algemeenheid niet veel over zeggen. Het 

gaat altijd om het voortbestaan van je organisatie én de dagelijkse praktijk. Het gaat om duidelijk 

maken waarom mensen bij jouw initiatief komen en om dat in beeld te brengen. Geef een realistische 

voorstelling van zaken. 
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DOEL
Eindsituatie die 
je wilt bereiken

PROBLEEM
Situatie die je 
wilt aanpakken/
verbeteren

VERANDERTHEORIE

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT
het verschil tussen outcome en input

INPUT
Middelen die 
nodig zijn voor 
activiteiten

AANPAK
Activiteiten die 
je onderneemt 
om doel te 
bereiken

OUTPUT
Direct tastbare 
resultaten van 
activiteiten

OUTCOME
Effecten, het 
verschil dat 
activiteiten 
hebben 
gemaakt

2     Wat meet je? En hoe doe je dat?

Bedenk wat je moet meten of onderzoeken om je doelen te behalen. Welke informatie heb ik 

nodig? Gaat het om de klanttevredenheid van je deelnemers? Of gaat het vooral om cijfers: hoeveel 

bezoekers, hoeveel vrijwilligers? Of wil je weten welke resultaten jouw initiatief het afgelopen jaar 

heeft behaald? Als je duidelijk hebt welke informatie je nodig hebt, beslis je wat voor onderzoek nodig 

is om die informatie boven tafel te krijgen. 

Het model Maatschappelijk rendement (zie onder) kan je helpen om te bedenken wat je wilt weten 

of onderzoeken. Het model geeft verschillende aspecten van een initiatief of activiteit weer die je zou 

kunnen onderzoeken. Ook geeft het de samenhang tussen die aspecten weer. 

  Maatschappelijk rendement
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Hieronder vind je:

- een korte omschrijving van elk aspect in het schema.

- welke vragen kun je beantwoorden / wat kun je meten?

- wat schiet je ermee op / voor welk doel is dat relevant?

Vervolgens bekijk je welke aspecten je verder wilt uitzoeken en waar je meer informatie over wilt.

  Probleem
Activiteiten van een initiatief zijn meestal bedoeld als oplossing voor een probleem of verandering van 

een ongewenste situatie. Bijvoorbeeld: geen of te weinig dagbesteding in de regio voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. Of geen laagdrempelige inloop in onze stad voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid.
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  Input 
De middelen – menskracht, geld en andere hulpmiddelen – die je inzet bij een activiteit of in je 

organisatie vormen de input. Het gaat ook om directe inzet (de mensen die helpen bij een activiteit) en 

indirecte inzet (receptie en secretariaat). 

  Aanpak
De dingen die je doet om je doelen te bereiken. De activiteiten en werkzaamheden.

  Output
De direct zichtbare of tastbare resultaten die je bereikt met je activiteiten en / of je organisatie.

  Outcome
De effecten / gevolgen van je activiteiten en werkzaamheden. Dit gaat over de uitwerking op langere 

termijn en wat jouw activiteiten betekenen voor de bezoekers / deelnemers. 

  Doel (van je activiteit, project of organisatie)
Dat wat je wilt bereiken: de gewenste situatie. Door te evalueren meet je in hoeverre dit doel bereikt is. 

  Verandertheorie
Aan iedere interventie ligt een verandertheorie ten grondslag. Een idee over hoe de interventie tot het 

gewenste resultaat/doel leidt. Het betreft een oorzaak-gevolgredenering. Vaak verwoord in een ‘als… 

dan…’-constructie. Bijvoorbeeld: “Als we ouderen opzoeken en direct uitnodigen om gezamenlijk leuke 

dingen te ondernemen, dan zal het gevoel van eenzaamheid afnemen”. 

  Rendement
Dat wat het oplevert: het verschil tussen input en outcome. De middelen die je inzet, afgezet tegen de 

effecten. 

Onderzoek begint met goed nagaan wat je wilt weten. Om te kunnen meten of je doel bereikt is, 
is het belangrijk dat de doelstelling van een interventie goed geformuleerd is. In de praktijk gaat 
dit vaak mis: doelen zijn vaag of dubbelzinnig geformuleerd, of bijvoorbeeld in termen van proces. 
Meten wordt daardoor lastig. 

Doelen moeten concreet en meetbaar geformuleerd worden. 
Dat noemen we operationaliseren: je doelen meetbaar maken door indicatoren te formuleren.



3     Methoden voor het meten  
van je opbrengsten

Je kunt op verschillende niveaus meten. Voordat je je onderzoek start, maak je een keuze op welk 

niveau je gaat meten. Je kunt meten op:

  Activiteitenniveau
Als je per activiteit wilt nagaan wat de opbrengsten zijn.

  Projectniveau
Als je wilt weten wat de activiteiten van een bepaald project opleveren. Bijvoorbeeld alle activiteiten die 

horen bij de het project Crisiskaart. 
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  Organisatieniveau
Als het gaat om evaluatie en financiering van je hele organisatie. Bijvoorbeeld bij een startsubsidie. 

Wat doet jouw organisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En wat levert dat op voor 

hen, voor de stad / regio en de samenleving?

Bij het meten van de opbrengsten gaat het om beantwoording van de volgende vragen. 

Vragen Methoden om vraag te beantwoorden

Wat zijn jullie doelen? Nagaan wat de doelstelling is in projectplan /  
subsidie- of fondsaanvraag.

Wat betekent jullie initiatief voor de medewerkers? Interviews houden met medewerkers
Schriftelijke vragenlijst laten invullen door 
medewerkers.
Vraag op een medewerkers bijeenkomst aan de orde 
stellen. 

Wat betekent het voor de bezoekers? Interviews houden met bezoekers
Schriftelijke vragenlijst laten invullen door bezoekers 
Groepsinterviews houden met bezoekers.

Wat betekent het initiatief voor de omgeving? Interviews houden met contactpersonen van andere 
organisaties.
Schriftelijke vragenlijst laten invullen door 
contactpersonen van andere organisaties.

Hoeveel mensen worden bereikt door de totale 
organisatie?

Registraties van alle activiteiten verwerken tot één 
totaaloverzicht.

Wat zijn de kosten van het initiatief? Inkomsten en uitgaven van de activiteiten, projecten of 
de organisatie in schema zetten.

Worden die doelen behaald? Beoordeling of de doelen behaald zijn en dit motiveren 
/ beargumenteren 

Als de doelen geheel of gedeeltelijk behaald 
worden: Hoe worden de doelen behaald?

Beschrijving van het verband tussen de activiteiten en 
het behalen van de doelen.

Als je doelen niet gehaald worden, wat is de reden? Motiveren waarom de doelen niet gehaald zijn.

Wat zijn de zijn de opbrengsten (resultaten én 
effecten) van het initiatief?

Beschrijving van de directe resultaten (bijvoorbeeld 
aantal bezoekers) en de effecten of gevolgen op  
langere termijn  en wat het doet met de mensen. 
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  Wat kun je zelf als organisatie onderzoeken en uitvoeren?

Input

Input kan bijvoorbeeld zijn dat je aantallen en cijfers bijhoudt in een logboek, lijst of excelsheet. 

Bijvoorbeeld: 

• Het aantal bezoekers per activiteit 

• Het aantal medewerkers en vrijwilligers dat betrokken is bij een project en bij jullie organisatie 

• De inkomsten en uitgaven per activiteit

Het is belangrijk de gegevens bij alle activiteiten en voor elk project regelmatig bij te houden. 

Dan kost het, wanneer je de totale aantallen nodig hebt, niet heel veel extra tijd meer.  

Output 

Output wordt gevormd door direct tastbare resultaten. Wat kun je zelf doen om zinvolle output te 

krijgen?

• Casusbeschrijving 

Het op groepsniveau of individueel niveau beschrijven van de situatie en ontwikkeling om duidelijk te 

maken waarom jullie initiatief waardevol is. 

Een medewerker van jouw initiatief kan de casusbeschrijving maken door een aantal gesprekken te 

voeren met één of meer mensen die je wilt beschrijven. 

Deze methode kan gebruikt worden om een buitenstaander een goed beeld te geven van de bezoekers 

of deelnemers die jullie initiatief bereikt. 

Een variant hierop is het creëren van een fictief persoon waar meerdere persoonlijke verhalen in 

verweven zijn. 

• Interview of enquêtes 

Bij een interview wordt gewerkt met een vragenlijst of een lijst met gesprekspunten. 

Er is een vooropgezet doel. Bijvoorbeeld: horen wat de ervaringen van deelnemers zijn bij een 

bepaalde activiteit en wat zij eraan hebben voor hun herstel. Bij een interview is er de mogelijkheid om 

dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en door te vragen. 

Interviews houden is een arbeidsintensieve methode van informatie verzamelen. Het levert veel 

bruikbare informatie op als je van te voren je doel, doelgroep en vragen bepaald hebt.

• Schriftelijke vragenlijsten

Een schriftelijke vragenlijst geeft de mogelijkheid om informatie te krijgen van een grote groep 

bezoekers. Een korte vragenlijst geeft veelal meer respons dan een lange vragenlijst. 

Een duidelijke vragenlijst waarmee je die informatie krijgt die je wilt weten en weinig ruimte laat voor 

interpretatie vraagt wel een goede voorbereiding en een tijdsinvestering.
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• Tevredenheidsonderzoek

Met een tevredenheidsonderzoek krijg je inzicht in de verwachtingen, wensen en ervaringen van 

bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Je kunt vragen stellen over mensen vinden van 

jouw initiatief, de activiteiten, hun aansluiting bij de deelnemers en wat ze nog meer zouden willen bij 

jouw initiatief. Het opstellen en verwerken van een klanttevredenheidsonderzoek is een behoorlijke 

tijdsinvestering. 

• Korte film over wat mensen vinden van jouw initiatief en de betekenis ervan

Om de betekenis van jouw initiatief over te brengen aan mensen die daar niet bekend mee zijn, kan 

een film een goede methode zijn. Als mensen zelf kunnen vertellen wat de betekenis is, geeft dat echt 

een goede indruk.

Het is geen goedkope methode, kost tijd en vergt best veel van de mensen die je hun verhaal wilt laten 

doen. Het kan zijn dat ze hun verhaal een paar keer moeten vertellen voordat het een goede versie 

voor de film is. En niet iedereen wil in beeld. 

Als je het laat doen is een goede voorbereiding en afspraken mét de filmmakers belangrijk. Het maakt 

de kans het grootst dat de film zo wordt dat je doel bereikt wordt: een beeld van wat jouw initiatief 

betekent voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je kunt natuurlijk ook zelf een korte film 

opnemen. 
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Outcome 

Storytelling is een mooie methode om de effecten die mensen ervaren te meten. 

• Storytelling: effecten in verhaal

Met Storytelling worden de opbrengsten van een aanpak of project in een verhaal opgenomen. De 

‘storyteller’ verzamelt eerst bouwstenen voor het verhaal door in gesprek te gaan met de betrokkenen. 

Verschillende betrokkenen wordt gevraagd naar de effecten die zij ervaren en hoe die voortvloeien uit 

de activiteiten. Vervolgens beschrijft de storyteller een verhaal met praktijkervaringen en concrete 

voorbeelden waaruit duidelijk wordt wat het probleem was, welke aanpak gehanteerd werd en hoe de 

eindsituatie eruit ziet. 

Ten slotte wordt het verhaal verteld aan de doelgroep en is de vraag: herkent en bevestigt de 

doelgroep het geschetste verhaal?
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  Professionele methoden
Het is ook mogelijk dat je op een professionele manier je opbrengsten in kaart wilt brengen. Er zijn 

methoden die duur zijn, omdat je daar eigenlijk wel iemand voor moet inhuren om dat uit te voeren. 

Vaak zal een initiatief dat niet zelf doen. Maar het kan wel zijn dat de gemeente of een financier het 

vraagt en er dan ook voor betaalt. 

Of het kan zijn dat je het met een aantal initiatieven samen de opbrengsten nauwkeurig in beeld wil 

brengen. Dat kun je daar samen deskundigheid en menskracht voor inhuren. Hieronder noemen we 

een aantal methoden die tijdsintensief zijn en een nauwkeurig en uitgewerkt beeld van je opbrengsten 

en effectiviteit geven.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website instrumentenwijzer. Hier staan allerlei 

instrumenten beschreven en toegelicht. watwerktstudio.nl/pages/51/Instrumenten-overzicht.html

A. Maatschappelijke kosten-batenanalyse:

In een Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden aannames over mogelijke, verwachte 

effecten van een project verzameld, vertaald en doorgerekend naar een prognose. Het resultaat is een 

vergelijkende (indicatieve) MKBA van projecten.

B. Social ROI

Met een Social Return On Investment (SROI) wordt stapsgewijs geïnventariseerd welke waarde een 

interventie voor de doelgroep en investeerders creëert. Op basis van de kennis en ervaringen van 

betrokkenen worden investeringen en opbrengsten gekwantificeerd en uitgedrukt in geld. In de trant 

van: “elke euro die u investeert levert u 1,50 euro op”.

C. Monitoring

Monitoring is een onderzoeksmethode waarmee systematisch en periodiek gegevens worden 

verzameld op vooraf vastgestelde momenten. Hiermee kan je eventuele veranderingen in kaart 

brengen. Met een monitor kunnen gegevens verzameld worden over: 

1. de input zoals geld, personeel en materiaal, 

2. de throughput, oftewel de uitvoering van de interventie en activiteiten, 

3. de output of de gerealiseerde prestaties zoals aantal deelnemers, 

4. de outcome of de effecten bij de doelgroep. 

Waar de nadruk op ligt is afhankelijk van het doel van de monitor.

http://watwerktstudio.nl/pages/51/Instrumenten-overzicht.html
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D. Effectenster

De Effectenster is een verzameling instrumenten, die wordt gebruikt om effecten van interventies 

meetbaar en inzichtelijk te maken. De Nederlandse versie kent inmiddels verschillende varianten 

onder andere gericht op opvoeding, zelfredzaamheid van ouderen, ggz-problematiek, werk en re-

integratie en/of schuldhulpverlening. Elke Effectenster heeft een vaste opbouw op basis van twee 

perspectieven: 

• Zes tot acht thema’s die voor de doelgroep en/of problematiek relevant zijn, gebaseerd op gedrag, 

vaardigheden en omstandigheden. 

• De mate van zelfredzaamheid, beschreven in vijf fasen van elk twee stappen. 

E. Effectencalculator

De Effectencalculator pakt effectanalyses anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl’:

Een analyse wordt opgebouwd uit échte cases;

Tijdens diverse evaluaties in het sociale domein is de Effectencalculator ontstaan. Drie vragen staan 

centraal:

• wat gebeurt er in het leven van de cliënt?

• welke ondersteuning is hiervoor nodig?

• wat is het prijskaartje daarvan?

De echte meerwaarde van interventie tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de 

situatie zonder interventie.

F. Effectenkaart

De Effectenkaart is een hulpmiddel waarmee je de verschillende aspecten van een sociale interventie 

met elkaar in verband kunt brengen en deze op een overzichtelijke manier kunt presenteren. Hiermee 

ontstaat zicht op de effecten die betrokkenen verwachten en de veronderstellingen die hieraan ten 

grondslag liggen. Het is een schema dat in simpele vorm op een A4-tje kan worden ingevuld, of in 

uitgebreide vorm als een notitie.
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4     Meer informatie

  Tip! 
Door het ‘Werkblad zichtbaar maken van opbrengsten’ globaal in te vullen kun je een indicatie krijgen 

van de opbrengsten van jouw organisatie of project zichtbaar. Op basis daarvan kun je keuzes maken 

over wat je verder nog wilt onderzoeken en waar je dieper op in wilt gaan. 

  Verder lezen
• Zicht op effect. Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten. 

• Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen. Op weg naar beter evalueren, meten en 

verantwoorden van bestedingen.

• Voor methoden en instrumenten om de effectiviteit van je dienstverlening en activiteiten in kaart 

te brengen, verwijzen wij naar de website instrumentenwijzer. Hier staan allerlei instrumenten 

genoemd, uitgelegd wat het is en hoe je het in kunt zetten. 

http://www.platformggz.nl/lpggz/download/common/werkblad-zichtbaar-maken-van-opbrengsten.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Zicht-op-effect%20%5BMOV-3296073-1.0%5D.pdf
http://www.cbf.nl/Uploaded_files/CBF-interactief/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.cbf.nl/Uploaded_files/CBF-interactief/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://watwerktstudio.nl/pages/51/Instrumenten-overzicht
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