
OWP Effectencalculator

De Effectencalculator

 Een dialooginstrument, om professionals en betrokkenen zelf een vernieuwende/gekantelde 

werkwijze te evalueren, gedurende of na afronding van een interventie.

 Geschikt voor individuele aanpak

1. Reconstructie tijdlijn

 Het uitvoeren van een Effectencalculator betekent ten eerste het reconstrueren van een tijdlijn: 

hoe was de beginsituatie van de cliënt/burger, welke interventies zijn ingezet, en hoe 

veranderde de situatie van de cliënt/burger? En wat heeft het allemaal gekost?

2. Opbouwen referentie

 Een ‘referentiesituatie’ is een afspiegeling van de ‘oude’ werkwijze, en komt tot stand met een 

constructieve dialoog tussen professionals, vrijwilligers en de cliënt.



Voorbereiden Sessie beschrijven



OWP Effectencalculator

De Effectencalculator

 Stadium: 

 ex-durante: bijsturen van vernieuwende interventie.

 ex-post: leren van vernieuwende interventie voor herhaling.

 In overweging: ex-ante: ‘plannen’ van een interventie.

 Gedachte:

 Een nieuwe manier van effectmeting, op schaal van de cliënt.

 Een dialogisch gestuurd evaluatie-instrument: een goede sessie is een goed gesprek.

 Resultaten komen voort uit dialoog tussen betrokken professionals

 Bij uitstek geschikt voor individuele arrangementen (één huishouden, één plan)



OWP Effectencalculator

De Effectencalculator

 Uitvoering: 

 Getrainde professionals of lectoraat.

 In ieder geval medewerking van uitvoerend niveau organisaties.
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Effectmeting Nieuwe Stijl

MKBA Effectenarena SROI Effecten-
calculator

Ex- post X X X X 

Ex-durante X

Ex- ante (X) X X (X)

MKBA Effectenarena SROI Effecten-
calculator

Procesevaluatie X X

Effectevaluatie X X X X

Monitoring (X)
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Voorbereiden

 Moet een ‘vernieuwende’ aanpak zijn.

 Aanpak moet een individueel zijn.

 Casuïstiek moet al enige tijd in beeld zijn (1/2 jaar tot 2 jaar)

 De goede mensen uitnodigen

 Iedereen die relevant is geweest voor deze casuïstiek

 Waken voor belangen aanwezigen

 Kritische groep mensen aan tafel

 Afweging: cliënt of geen cliënt

Voorbereiden Sessie beschrijven Casus uitwerken Casus verwerken Rapporteren
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Voorbereiden Sessie beschrijven Casus uitwerken Casus verwerken Rapporteren



OWP Effectencalculator

Voorbereiden Sessie beschrijven

Het gesprek

Aan tafel zitten:

 5-7 personen

 Getrainde gespreksleider 

 Een notulist (ook deelnemer)

 Betrokken professionals

 Betrokken vrijwilligers/mantelzorgers

 De cliënt zelf

Meerdere gesprekken vinden tegelijkertijd plaats.

Casus uitwerken Casus verwerken Rapporteren



Voorbereiden Sessie beschrijven
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Casuïstieken uit de praktijk

Robin is een jongen van 22 jaar. Hij woont bij zijn vader in Nijmegen. Robin heeft een vorm van 

autisme, en kan daarom moeilijk een plek vinden op de arbeidsmarkt. Hij leeft daarom van een 

Wajong-uitkering (jeugduitkering). Robin zou graag op zichzelf wonen, en is daarom via de 

lokale woningcorporatie op zoek naar een sociale huurwoning. Tot zijn vreugde krijgt Robin een 

woning toegewezen. Zijn vader vraagt zich echter af of Robin wel op eigen kracht zelfstandig 

zou kunnen wonen. De vader van Robin heeft daarom contact opgenomen met Dichterbij, om te 

kijken of het mogelijk is dat Robin begeleiding krijgt bij het wonen. Daar is echter een indicatie 

voor nodig. Ze gaan daarom op 1 maart 2014 in gesprek met Dirk, een cliëntbegeleider van 

MEE.
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Casuïstieken uit de praktijk

Wanneer Dirk aanbelt bij het huis van Robin en zijn vader, doet Robin open. De opa en oma van 

Robin blijken ook aanwezig te zijn. Samen zitten ze om de tafel, om de situatie door te spreken. 

Dirk vertelt over wat woonbegeleiding zou inhouden. Voor een periode van twee jaar (ingaande 

op 1 april, wanneer Robin de sleutel krijgt) zou hij 2 uur in de week bezoek krijgen van een 

maatschappelijk werker.
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Casuïstieken uit de praktijk

Robin vindt zelf dat hij prima zelfstandig zou kunnen wonen. Hij helpt zijn vader immers al 

geregeld in het huishouden. Zijn vader heeft meer twijfels. Na een gesprek van anderhalf uur 

blijkt dat Robin zichzelf eigenlijk goed kan redden, en dat de zorgen vooral bij vader liggen. Het 

nieuwe huis van Robin ligt namelijk helemaal aan de andere kant van de stad. Toevalligerwijs 

wonen de opa en oma van Robin drie straten verderop. Zij kunnen best een oogje in het zeil 

houden, zeggen ze toe. Dirk vertelt aan Robin dat ze een cursus aanbieden over zelfstandig 

wonen. Deze cursus kost 250 euro, maar wordt vergoed vanuit de AWBZ. Dit stelt de vader van 

Robin gerust. 
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Casuïstieken uit de praktijk

Waar Robin wel moeite mee heeft, is zijn financiën op orde brengen. Dirk geeft aan dat er een 

cursus “mijn geldzaken regel ik zelf” bestaat. De oma van Robin geeft aan dat zij vroeger heeft 

gewerkt als boekhouder, en Robin goed verder zou kunnen helpen. Samen komen ze er wel uit, 

vatten ze zelf samen. Na het huisbezoek schrijft Dirk Robin in voor de cursus over zelfstandig 

wonen en de cursus financiën, waar hij een halfuurtje mee bezig is. Hij heeft vlak voor de cursus 

nog een keer een halfuur telefonisch contact. Robin is erg tevreden. “Ik vind het fijn dat ik 

erkenning krijg, dat ik zelfstandig genoeg geacht wordt om op mijzelf te wonen. Dat voelt als een 

compliment.”



Kwaliteit is belangrijk.

Geld ook.

Probeer op basis van de 

casusbeschrijving een

inschatting te

maken van de kosten



Begeleiding jobcoach via UWV. Robin werkt bij Albert Heijn, onder toezicht van jobcoach. Begin juni 2014 wordt besloten dat Robin geen coach meer nodig heefRobin
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Beginsituatie
Robin is een jongen van 21 jaar. Hij wil graag op zichzelf wonen, maar door zijn autisme is het de vraag of dat geheel zelfstandig kan. Zijn ouders zijn 
gescheiden en hij woont momenteel bij zijn vader. Zijn vader heeft het financieel krap en leeft van een uitkering, maar heeft geen grote schulden. 

Robin werkt al 2 jaar bij Albert Heijn voor 20 uur per week, met steun van het UWV en aanvullende Wajong-uitkering.

5 december 2013
Jobcoach neemt contact op 

met Dichterbij voor begeleiding 
zelfstandig wonen. Zij 

verwijzen door naar MEE. 2x 1 
uur

7 januari 2014
1e huisbezoek 

MEE. Uitleg over 
mogelijkheden 

indicatie en 
alternatieven 

2 ¼ uur

10 januari
Telefonisch 

contact 
jobcoach over 

indicatie.
2x 30 minuten

23 januari
2e huisbezoek MEE: vraagverduidelijking. 
Het blijkt dat Robin alleen financieel hulp 
nodig heeft voor zelfstandig wonen. Dit 
kan familie zelf opvangen. Er is daarom 

geen indicatie nodig.
2 ½ uur

15 december 2013

De opa van Robin, die 
aanwezig is bij het 
HB, denkt net als 

Robin dat hij 
zelfstandig kan 

wonen. Vader is niet 
zeker. 

Eind januari
Onderzoek MEE 

door psycholoog. 
5 uur

7 januari 2014
1e huisbezoek 

MEE. Uitleg over 
indicatie.

2 uur

5 december 2013
Jobcoach neemt contact op 

met Dichterbij voor begeleiding 
zelfstandig wonen. Zij 

verwijzen door naar MEE.  
2x1 uur

Begin 
maart: 

Aanvragen 
indicatie 

door MEE. 
2 uur

10 januari
Telefonisch 

contact 
jobcoach over 

indicatie.
2x 30 minuten

Eind januari
Aanmelding 

cursussen MEE 
over financiën 
en zelfstandig 

wonen
¾ uur

25 februari
Start cursus 

“Mijn 
geldzaken 

regel ik zelf”

14 maart
3e HB MEE. 

PvA
financiën 

bespreken
1 ½ uur

1 mei
4e HB MEE
Voortgang 
bespreken 
financiën.

20 juni
Laatste HB 

MEE.
Financiën 

gezin 
besproken.

1 uur

19 augustus
Cursus 

zelfstandig 
wonen start, 

maar is niet in 
Nijmegen. 
Robin kan 

daarom niet 
gaan

Familie 
helpt Robin 

met 
financiën. 

Vader is zelf 
ook alerter 

op uitgaven.

Robin draagt 
onregelmatig bij aan 

huishouden, vaak hoge 
bedragen. Er zijn geen 
duidelijke afspraken. 

Er zijn afspraken gemaakt 
over structuur financiële 

bijdrage huishouden door 
Robin Hij houdt meer over 
door structuur. Hij is nog 

steeds aan het werk bij AH, 
maar zoekt nog naar een 

woning.

Robin is blij met aanpak. Dat 
hij geen begeleiding krijgt, ziet 

hij als een compliment, een 
bevestiging dat hij het zelf kan.

Het lukt nog 
niet om 

duidelijke 
afspraken te 
maken over 

financiën met 
vader. 

23 januari
2e huisbezoek MEE: 

Indicatie voor begeleiding bij wonen 
doorgesproken. Onderzoek indicatie 

wordt aangevraagd door MEE. 
2 ½ uur 

Aanmelding 
cursussen MEE

Begin maart
3e HB MEE. 

Indicatie 
bespreken 

en opsturen
1 ¼ uur

Begin april
Zorgaanbie
der zoeken

1 ¼ uur

Eind april
Intake 

zorgaanbied
er met MEE

2x 1 uur

Vanaf half mei
Begeleiding 

huishouden en 
financiën. 

1,5 uur per 2 
weken.

Begeleiding jobcoach via UWV. Robin werkt bij Albert Heijn, onder toezicht van jobcoach. Begin juni 2014 wordt besloten dat Robin geen coach meer nodig heefRobin

De opa van Robin, die 
aanwezig is bij het 
HB, denkt net als 

Robin dat hij 
zelfstandig kan 

wonen. Vader is niet 
zeker. 

Mogelijke inzet 
sociaal 

netwerk/familie niet 
besproken. Indicatie 
is vanzelfsprekend. 

Cursus 
“Mijn 

geldzaken 
regel ik zelf”

€ 250

Robin werkt door bij AH en 
zoekt naar een huurwoning. 
Het is de vraag of secundaire 
hulpvraag (de hoge bijdragen 

aan kosten huishouden) 
boven water is gekomen.

Robin krijgt begeleiding, terwijl 
hij zelf denkt dit niet nodig te 

hebben. Waarschijnlijk is 
secundaire 

hulpvraag over 
financiële 
bijdrage 

huishouden niet 
boven water 

gekomen. 



>> Doorkijk tot mei 2016



€ 0 

€ 1.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

€ 7.000 

Kosten per financierende partij

Zelfstandig leren
wonen in plaats van
begeleiding

Referentie

Saldo

€ 0 

€ 1.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

Kosten per uitvoerende partij

Zelfstandig leren
wonen in plaats van
begeleiding

Referentie



€ 0 

€ 1.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

€ 7.000 

Kosten per financierende partij

Zelfstandig leren
wonen in plaats van
begeleiding

Referentie

Saldo

€ 0 

€ 1.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

Kosten per uitvoerende partij

Zelfstandig leren
wonen in plaats van
begeleiding

Referentie

+ € 5.379 

“Ik vind het fijn dat ik erkenning krijg, dat ik 

zelfstandig genoeg geacht wordt om op mijzelf 

te wonen. Dat voelt als een compliment.”



Dag-
besteding + 

regiotaxi

Consulten
huisarts

Uitbreiding 
Dagbesteding

14 dagen 
overnachting 
verpleeghuis
- mantelzorg 

kinderen
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Beginsituatie
•dementie
•krijgt mantelzorg 
van echtgenote
•verveling
•voelt  zich 
nutteloos, passief
•hartproblemen

Echtgenote 
wordt 

opgenomen (4 
nov 2011)

• cliënt kan niet 
voor zich zelf  

zorgen

Cliënt gaat 
geleidelijk achteruit

•Slechter zien
•Zware mantelzorg 

taak
•onrustig slapen
•Dwalen en lopen
•kan niet alleen zijn

Cliënt woont 
thuis

•Kan niet voor 
zich zelf zorgen
•zit passief thuis

Echtgenote 
wordt 

opgenomen
•Cliënt kan 

niet voor zich 
zelf zorgen

Casemanager
1,5 uur per 
maand +

fysiotherapie 8 
sessies

Cliënt wordt opgenomen 
op gesloten afdeling 

verpleeghuis
•Medicijngebruik tegen 

onrust en agressie

augustus 2010 september 2013

Mantelzorg door 
echtgenote en 

kinderen
•consult huisarts 10 

keer
•consult geriater 2 

keer

Uitbreiding 
buurtzorg 
Douchen, 

druppelen, 
steunkousen

Huidige situatie
•cliënt woont thuis
•ontredderend

•verdwaald, verward
•emotioneel, labiel, snel geraakt
•Vindt voldoening bij dagbesteding

Mantelzorger kan 
het niet meer aan
•Cliënt kan niet voor 

zich zelf zorgen

Cliënt zit in verpleeghuis
•weg uit vertrouwde omgeving

•frustratie, boosheid, agressie, onrust
•cliënt blijft hier tot het einde

Taxi-
vervoer

Cliënt is zeer 
ongelukkig in 
verpleeghuis. 
Toont agressie 

jegens 
personeel. 



Dag-
besteding + 

regiotaxi

Consulten
huisarts

Uitbreiding 
Dagbesteding

14 dagen 
overnachting 
verpleeghuis
- mantelzorg 

kinderen
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Beginsituatie
•dementie
•krijgt mantelzorg 
van echtgenote
•verveling
•voelt  zich 
nutteloos, passief
•hartproblemen

Echtgenote 
wordt 

opgenomen (4 
nov 2011)

• cliënt kan niet 
voor zich zelf  

zorgen

Cliënt gaat 
geleidelijk achteruit

•Slechter zien
•Zware mantelzorg 

taak
•onrustig slapen
•Dwalen en lopen
•kan niet alleen zijn

Cliënt woont 
thuis

•Kan niet voor 
zich zelf zorgen
•zit passief thuis

Echtgenote 
wordt 

opgenomen
•Cliënt kan 

niet voor zich 
zelf zorgen

Casemanager
1,5 uur per 
maand +

fysiotherapie 8 
sessies

Cliënt wordt opgenomen 
op gesloten afdeling 

verpleeghuis
•Medicijngebruik tegen 

onrust en agressie

augustus 2010 september 2013

Mantelzorg door 
echtgenote en 

kinderen
•consult huisarts 10 

keer
•consult geriater 2 

keer

Uitbreiding 
buurtzorg 
Douchen, 

druppelen, 
steunkousen

Huidige situatie
•cliënt woont thuis
•ontredderend

•verdwaald, verward
•emotioneel, labiel, snel geraakt
•Vindt voldoening bij dagbesteding

Mantelzorger kan 
het niet meer aan
•Cliënt kan niet voor 

zich zelf zorgen

Cliënt zit in verpleeghuis
•weg uit vertrouwde omgeving

•frustratie, boosheid, agressie, onrust
•cliënt blijft hier tot het einde

Taxi-
vervoer

Cliënt is zeer 
ongelukkig in 
verpleeghuis. 
Toont agressie 

jegens 
personeel. 

+ € 151.167

“Kees is veel gelukkiger zo. Ik ben blij dat hij 

nog bij me woont.”
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Casus uitwerkenVoorbereiden Sessie beschrijven



Casus uitwerkenVoorbereiden Sessie beschrijven Casus verwerken

Rekenmodel



Casus uitwerkenVoorbereiden Sessie beschrijven Casus verwerken Rapporteren
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Vraagstuk:

 Hoe bepaal je of een cliënt wel of niet aanwezig kan zijn bij de workshop Effectencalculator?  

 Welke criteria kun je bedenken voor:

 Cliënt

 Gespreksleider

 Deelnemers workshop

 Wat vraagt dit van de gespreksleider?
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Het wijkteam

Meneer Jansen (74) uit Venlo woont al een tijdje alleen. Onlangs is zijn vrouw overleden. Hij zit 

vooral binnen, want door de reuma in zijn handen en benen kan hij niet meer in zijn geliefde tuin 

werken. De enige persoon die hij veel ziet is de thuishulp. Elke dag ziet hij het onkruid in zijn tuin 

verder woekeren en de wereld aan hem voorbijgaan. Hij voelt zich eenzaam en ongelukkig.

Hoe gaat het zonder wijkteam?

Meneer Jansen heeft duidelijk hulp nodig. Normaal gesproken, in de oude situatie, zou hij op 

advies van zijn thuishulp naar zijn huisarts zijn gegaan. Die zou hem waarschijnlijk richting de 

GGZ hebben gestuurd vanwege een beginnende depressie.

(bron: VGZ)
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Instrument ontwikkeling: Ontwikkelvragen

Het wijkteam

Hoe gaat het mét wijkteam?

Op advies van zijn thuishulp gaat meneer Jansen naar de huisarts. Die vertelt hem dat er een 

wijkteam is. De praktijkondersteuner van zijn huisarts zit ook in dit wijkteam. Meneer Jansen 

komt terecht bij een dagbegeleider van het wijkteam, die hij al een beetje kent uit het buurthuis 

waar hij af en toe komt. 

De dagbegeleider stelt samen met de rest van het wijkteam een plan van aanpak op voor 

meneer Jansen. Dat bestaat uit een cursus Rouwverwerking en deelname aan een 

lotgenotengroep. Maar ook hebben ze een bridgeclub in de wijk gevonden. Zo komt meneer 

Jansen weer onder de mensen. En een gepensioneerde buurtbewoner is gevraagd om meneer 

Jansen te helpen met zijn tuintje.



Stakeholder Input Interventie Outcome Social Return

Wie veroorzaakt

effect of ondervindt 

effect?

Middelen van de 

stakeholders

De activiteiten van de 

stakeholders

Resultaten gemeten  

in getallen adhv

indicatoren 

Opbrengst  tot nu toe en 

doorrekening toekomst

Stakeholder Input Interventie Outcome Social Return

Oudere inwoners 

van het dorp

De gemeente

Vrijwilligers MoW

Buren van oudere 

inwoners

Tijd (investering)

£ 22,000

Contract WtM

£ 18,000 

Vergoeding

Tijd (besparing)

Minder 

veronderstelde

ziekenhuiskosten 

door voorkomen

valpartijen en 

gezonder leven.

£ 79.000

0 (en hoe zou dat in 

Nederland zijn?)

Gezondere

vrijwilligers £ 300

Informeel 

buurtnetwerk 

verzwakt - £1300

Totale investering:

£ 40,000

Totale opbrengst:

£ 80,000

Totale huidige waarde:

(£ 80,000 -£ 40,000)= £ 

40,000

Totale opbrengst per 

pond:

2 pond voor 1 pond

Vijf keer per week 

meedoen met de 

lunch, en zelf 

bijdragen door te 

koken.

Betaalt en faciliteert

Gezond koken met de 

ouderen samen.

Boodschappen doen 

en sociale controle is 

minder nodig.


