
De domeinen van welzijn en zorg zijn volop in bewe-
ging. Standaardinterventies worden vervangen door 
op maat gemaakte ondersteuning van individuele 
bewoners. Dat geeft veel energie, maar ook onzeker-
heid. Is het effectiever? Is het goedkoper? Hoe schalen 
we het op? Hoe houden we partijen betrokken? Hoe 
laten we de betrokken professionals meekantelen?

De Effectencalculator brengt betrokkenen op een 
prettige wijze in een constructieve en kritische 
dialoog rond een echte praktijkcasus. Tegelijkertijd 
brengen ze samen de benodigde analyse-informatie 
bij elkaar. De kwaliteit van leven van de cliënt/bewo-
ner staat steeds centraal. Maar ook de financiële en 
organisatorische meerwaarde van de nieuwe werkwij-
ze wordt inzichtelijk.

Basisanalyse: casus-leren en rekenen
Samen met u gaan we een interventie of aanpak 
evalueren met de Effectencalculator. Voorafgaand 
maken we met u een selectie van enkele cliënt-casus-
sen. Elke casus wordt tijdens een actieve bijeenkomst 
door 5 tot 7 betrokkenen beschreven volgens de 
2x2-aanpak. Dit gesprek van ca. 3½ uur biedt altijd 

2x2-aanpak: interventie en referentie
Elke casus wordt vanuit twee gezichtspunten bekeken 
en beschreven in de tijd:
1. hoe verloopt het leven van de cliënt/bewoner, 

welke momenten zijn bepalend?
2. welke ondersteuning is geleverd, 

met welk prijskaartje?
Een aanpak wordt pas echt scherp tegen een duidelij-
ke achtergrond. Daarom worden beide gezichtspun-
ten ook beschreven voor een referentie-situatie. 
Meestal is dat de situatie zonder de aanpak: zoals het 
voorheen was, of zoals het in andere wijken nog is. 
Soms is dat ook een verbeterde inzet.

De Effectencalculator...
· neemt de effectiviteit van aanpakken in het sociale 

domein onder de loep
· is bij uitstek geschikt wanneer gewerkt wordt vanuit 

individuele arrangementen
· vertrekt vanuit vanuit het perspectief van de 

cliënt/bewoner
· geeft inzicht in de financiële opbrengsten en kosten
· biedt waardevolle dialoogmomenten voor betrokke-

nen: leren met en van elkaar rond een casus
· is flexibel: van eenmalige intervisie tot meerjarige 

monitoring en analyse, van individuele casus tot 
aanpak op gemeentelijk niveau

w w w.effectencalculator.nl

Heldere uitkomsten voor nieuwe werkwijzen in zorg & welzijn

waardevolle dialoogmomenten waarbij de betrokke-
nen met en van elkaar leren. Deze leermomenten 
geven inzicht of er echt sprake is van ‘gekanteld 
werken’, ‘reductie van dure zorg en duur welzijn’ of de 
‘inzet van eigen sociale netwerk’. 
Een financiële doorrekening vereist een stevige 
beschrijving, met de nodige objectiviteit. De beschrij-
ving wordt daarom opgesteld onder leiding van 
Effectencalculateurs (in training). Voor de uitwerking 
gebruiken ze het Effectencalculator-rekenmodel.
De standaardprijs voor een basisanalyse is € 750 per 
cliënt-casus.

Maatanalyse: een slag dieper
Soms wilt u verder. Enkele recente voorbeelden:
· uitkomsten inzetten om het middenmanagement en 

de bestuurders mee te laten kantelen;
· opstellen ‘maatschappelijke business case’;
· doorrekenen uitrol naar gemeentelijk niveau;
· opzetten van een meerjarige monitor.
Samen met u zetten we met plezier uw eigen traject 
op rond een of meerdere Effectencalculator-sessies.



Effectencalculator: evaluatie nieuwe stijl
De nieuwe manier van werken in welzijn en zorg 
vraagt om ‘evaluatie nieuwe stijl’:
· casusniveau is leidend 

Activiteiten en effecten worden steeds vaker 
georganiseerd rond unieke arrangementen vanuit 
individuele burgers. Dat vraagt fijngevoeligheid in 
de evaluatie-opzet.

· ontwikkelend evalueren 
Uitkomsten worden direct gebruikt om het trans-
formatieproces te ondersteunen waar betrokkenen 
volop inzitten. Dat levert meer op dan een rapport.

· zakelijke kijk
Maatschappelijke effecten en ‘geld’ worden actief 
op elkaar betrokken. Meer effect en minder 
budget, lukt dat? De Effectencalculator stimuleert 
op een uitnodigende manier het kostenbewustzijn 
van professionals.

Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator
De Effectencalculator heeft zich bewezen in de praktijk. 
In steeds meer gemeenten wordt gewerkt met het 
instrument. De Wmo-werkplaats Nijmegen laat het 
instrument doorgroeien in de Ontwik-
kelwerkplaats Effectencalculator. In 
2013 deden vijftien deelnemers van 
een train-de-trainer-traject de eerste 
ervaring op met het instrument. In 2014 kunnen 
geïnteresseerden trainingen volgen. Lokale praktijken 
kunnen analysehulp inroepen. 

Meer informatie:
- Jochum Deuten | Jochum Deuten Advies & Onderzoek | T 06 47 09 43 15 | E info@jochumdeuten.nl
- Maarten Kwakernaak | Hogeschool Arnhem Nijmegen | T 024 353 03 64 | E maarten.kwakernaak@han.nl
- Wouter Vos | Ecorys | T 010 453 84 05 | E wouter.vos@ecorys.com
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Agenda 2014
· ontwikkeling  Effectencalculator-app:

casussen worden direct aan tafel

netjes uitgewerkt

· uitbreiden maatschappelijke prijslijst:

meer en betere prijzen + informatie

financiering

· opbouwen case-database voor stevige

referenties en landelijk onderzoek, op

weg naar theoretische onderbouwing

w w w.effectencalculator.nl

U heeft steeds vaker te maken met de vraag naar de 
meerwaarde van een aanpak. Deze vragen wilt u zelf 
oppakken. U wilt transformaties en vernieuwingen 
evalueren én actief beïnvloeden. Met de Effecten-
calculator doet u dat een inspirerende en gedegen 
wijze.  Word zelf Effectencalculateur!

Training voor eigen gebruik
In het trainingstraject leert u de Effectencalculator 
van binnen en buiten kennen. U kunt het gesprek rond 
de Effectencalculator begeleiden en het rekenmodel 
bedienen. U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde 
is van de uitkomsten en weet wanneer u de Effecten-
calculator wel of niet kunt inzetten.

Gratis doe-het-zelfpakket
Ook zonder training kunt u al aan de slag. Op 
www.effectencalculator.nl vindt u het gratis 
doe-het-zelfpakket. Hiermee kunt de eerste stap van 
de Effectencalculator - het samen beschrijven van een 
casus - zelf toepassen. U vindt onder meer het werk-
blad, de maatschappelijke prijslijst en een beknopte 
handleiding. 

Nieuw gereedschap, voor dagelijks gebruik in uw praktijk

Kenmerken training
· U gaat direct aan de slag bij een opdrachtgever en 

levert een bijdrage aan analysevragen.
· Intensieve, efficiënte opzet: twee keer een twee-

daagse (2x5 dagdelen, inclusief overnachting), met 
een beperkte tijdsinvestering daarbuiten.

· Lage deelnameprijs door de inzet bij echte, 
meebetalende opdrachtgevers: € 1.500.

· Ontmoeting met collega’s uit het land en ook na de 
training contact met de Ontwikkelwerkplaats.

· Na de training kunt u gebruik blijven maken van 
het rekenmodel, inclusief latere updates en de 
toekomstige Effectencalculator-app.

· 

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is een initiatief van


