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at is het effect van individuele 
ondersteuning, keukentafel-

gesprekken, vraaggestuurd werken en van situaties 
waarin cliënten de regie hebben en er samen arrange-
menten worden opgesteld? De Effectencalculator  
kan het antwoord geven.’
Maak kennis met Jochum Deuten, zelfstandig 
 adviseur, onderzoeker, ontwikkelaar van de Effecten-
calculator, en eerder al geestelijk vader van de Effec-
tenarena, een instrument voor het in kaart  brengen 
van effecten van grotere projecten. Bij de ontwikke-
ling van de Effectencalculator werkt Deuten samen 
met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), 
 Ecorys en Rebel Group. Dit samen werkingsverband 
is aangesloten bij de landelijke Wmo-werkplaatsen. 
SoziO vraagt aan Jochum  Deuten hoe de Effecten-
calculator werkt.

Hoe meet je effectiviteit?
Jochum Deuten: ‘Bij effectiviteit draait het altijd om 
drie dingen. Ten eerste worden allerlei interventies en 
activiteiten uitgevoerd; er wordt “productie gedraaid”. 
Ten tweede kost dat natuurlijk iets, daar is maat-
schappelijk geld voor. Maar het gaat om het effect. Je 
wilt weten of iemand er beter van wordt. Dat is factor 
drie. Daarom hebben we die drie dingen op een nieu-
we manier verknoopt in de Effectencalculator: input, 
output en outcome. Dit zijn de drie belangrijkste ele-
menten als het gaat over maatschappelijk rendement 
en evaluatie. Met de Effectencalculator evalueren we 
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 Werkt 
het nieuwe  
zorg en welzijn? 
Een instrument dat de meerwaarde 
van nieuwe aanpakken in zorg en 
 welzijn zichtbaar maakt – zoals die  
van sociale wijkteams. Dat is volgens 
Jochum Deuten de Effectencalculator. 
‘Soms zie je een duidelijk kantel
moment, dat vind ik heel mooi.’
Marc Räkers

Jochum Deuten ontwikkelde de Effectencalculator
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‘ Als je denkt dat je wijkgerichtheid 
beter kan, dan werkt de  
Effectencalculator goed’

‘
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het hele ondersteuningstraject van één casus. Dat 
 begint vaak met een keukentafelgesprek. Of eigenlijk 
al eerder: Hoe komt een casus binnen? Wie doet de 
melding? Hoe wordt het opgepakt? Wie legt het eer-
ste contact? Daarmee begint het. Daarna ontvouwt 
zich een ondersteuning en vinden er allerlei inter-
venties plaats. Dat hele traject nemen we mee. Een 
centraal element is de tijdbalk: we zetten alle activi-
teiten en effecten uit in de tijd.’

Neem ons een mee naar de dagelijkse praktijk. 
Hoe wordt de calculator ingezet?
‘De Effectencalculator is een interactief instrument. 
Je doet het samen. Je zit met een aantal betrokkenen 
om tafel en voert onder begeleiding van een door ons 
getrainde effectencalculateur de Effectencalculator 
uit. Hierbij zijn degenen aanwezig die betrokken zijn 
bij een casus. De casushouder is meestal degene die 
de cliënt of cliënten ondersteunt, bijvoorbeeld iemand 
uit een wijkteam. En het liefst ook de mensen om wie 
het gaat, de cliënt of cliënten, want wij vinden dat dit 
bij gekanteld werken hoort. Daarnaast doen ook an-
deren mee die ondersteuning leveren – bijvoorbeeld 
mantelzorgers en anderen die de casus kennen. Zij 
worden aangevuld met mensen die de casus niet ken-
nen, maar wel het soort werk kennen. In totaal gaat 
het dus om vijf à zeven mensen.
‘Deze mensen gaan geeltjes plakken op een groot 
blad dat we daarvoor ontwikkeld hebben. We hebben 
twee soorten geeltjes. De ene soort gaat over de on-
dersteuning die in de casus is geleverd en de andere 
over het perspectief van de cliënt, de bewoner. Wat 
hebben zij eraan gehad? Hoe gaat het in het leven 
van de bewoner? Als het goed is, zit daar samenhang 
in. Als ondersteuning zichtbaar is in het leven van 
mensen, dan moet dat ook te zien zijn in de geeltjes 
die geplakt worden. Zo kan er een geeltje geplakt 
worden met “de politie hoeft minder vaak in actie te 
komen” of “vader en moeder maken minder vaak 
 ruzie” of “de kinderen zijn minder vaak afwezig op 
school”. De aanwezigen bespreken dit met elkaar en 
komen samen tot de conclusie welke actie op welk 
moment tot welk effect heeft geleid. Soms zie je een 
duidelijk kantelmoment. Dat vind ik zelf heel mooi. 
Het is fascinerend hoe de betrokkenen dan aan het 
schuiven zijn met hun geeltjes om een compleet beeld 
te krijgen. En dan zien ze op een bepaald moment 
wanneer en waardoor de casus precies ‘in beweging’ is 
gekomen. Die doorbraakmomenten kun je goed 
zichtbaar maken met de Effectencalculator, want je 
plaatst de handelingen ook in een tijdsbalk.’

Goed, je hebt nu dus de effecten beschreven door de ogen 
van de betrokkenen. Hoe zit het met de kosten?
‘We proberen met de Effectencalculator ook alle 
maatschappelijke kosten in kaart te brengen. Want 
stiekem hebben we nu al geïnventariseerd wat er is 
gedaan en hoeveel tijd eraan is besteed. Dit gaat ook 
om de inzet van de huisarts, de taxidienst of een huis-

WeRkT heT sociAle WijkTeAM?
sociale wijkteams zijn hot. al in 85 procenten van de gemeenten zijn ze actief. maar 
zijn ze ook effectief? effectencalculateur tineke bouwes (lectoraat outreachend in-
noveren van de hogeschool van amsterdam) deed ervaring op met sociale wijk-
teams in de regio amsterdam.

Tineke Bouwes: ‘Een van de teams die ons hadden ingehuurd, was huiverig om zich aan 
de Effectencalculator over te geven. Ze twijfelden aan zichzelf, hadden het idee dat ze 
nog niet goed genoeg samenwerkten en dat het met hun wijkgerichtheid ook beter zou 
kunnen. Ik wierp tegen dat de Effectencalculator juist in deze situatie goed werkt, omdat 
je daarmee je manier van werken onder de loep neemt. Je zet tot op de millimeter al je 
interventies achter elkaar en dan zie je zelf wat er goed gaat en wat er anders zou kun-
nen. Een van de aanwezigen kwam bijvoorbeeld tot de conclusie dat zij weliswaar vraag-
gericht te werk was gegaan, maar dat ze toch meer op haar handen had moeten zitten. 
Dat iemand zelf tot zo’n inzicht komt, daar gaat het om. Daar leer je van. Een ander mooi 
voorbeeld is van een wijkteam dat er pas door de Effectencalculator achter kwam hoe 
zwaar een bepaalde casus voor de casushouder was geweest. Het zou goed kunnen dat 
ze hier in de toekomst meer oog voor hebben.
‘De mensen van het wijkteam kiezen in overleg met de bewoners of deze laatsten bij de 
calculator aanwezig zijn. Voor sommige organisaties is dit vanzelfsprekend. Andere moe-
ten aan het idee wennen dat mensen zelf meer betrokken zijn. Ik heb de indruk dat als 
de betrokkenen er zelf bij zijn de effecten op het gezin beter duidelijk worden, maar dat 
er dan minder aandacht is voor het financiële. 
‘De Effectencalculator is een instrument voor zelfevaluatie. Dat je de effecten van je aan-
pak ook in geld uitdrukt, maakt het makkelijker om erover te praten. Deelnemers zeggen 
vaak dat ze dit regelmatig zouden moeten doen. Als externe Effectencalculateurs zorgen 
wij voor een veilige omgeving, we begeleiden het proces en we maken een uitgebreid 
verslag van de bijeenkomst. De rest doen ze zelf.’

Wil jij ook Effectencalculateur worden? 
Op dinsdag 19 mei is er een basistraining en op dinsdag 16 juni een instrumenttraining. 
Meer informatie op: www.effectencalculator.nl Hier is ook gratis de maatschappelijke 
prijslijst te downloaden.

De ‘maatschappelijke prijslijst’ helpt betrokkenen om zakelijk naar een casus te kijken.
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meester die betrokken is. De gedachte is dat je met 
een bepaalde interventie maatschappelijke kosten 
voorkomt. Daarom hangen we overal prijskaartjes 
aan. Zo helpen we de betrokkenen ook om zakelijk 
naar de casus te kijken. Daarvoor hebben we een 
maatschappelijke prijslijst gemaakt. We ontdekten 
namelijk dat de gemiddelde sociale professional niet 
echt bezig is met prijzen. Maar tegenwoordig is het 
om twee redenen wél nodig om kostenbewuster te 
werken. Ten eerste werk je met maatschappelijk geld. 
Daar vloeit een morele verplichting uit voort om er 
niet verkwistend mee om te gaan, om geen interven-
ties uit te voeren die niet noodzakelijk zijn. Zeker nu, 
in deze tijd van bezuinigingen. De tweede reden is 
dat je door goed en tijdig optreden veel leed bij cliën-
ten kunt voorkomen en flink bespaart op inzet van 
professionals. Professionals zouden zich er meer be-
wust van moeten zijn dat ze door hun optreden esca-
laties kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de 
uithuisplaatsing van een kind; daar hangt een fors 
prijskaartje aan. Dat we dit met de Effectencalculator 
inzichtelijk kunnen maken, is een steun in de rug van 
professionals. In sommige gevallen wordt er veel geld 
bespaard.’

Geeft de Effectencalculator ook antwoord op de vraag 
wat er gebeurd zou zijn als er niet was opgetreden of 
als iets niet zou zijn gedaan?
‘Ja. Wij vragen in de Effectencalculator naar de refe-
rentie. Die maakt het mogelijk om het verschil te 
zien. We weten dat dit een lastig element is, dit kun 

je nooit heel hard zeggen, maar je kunt het wel aan-
nemelijk maken. In een aantal steden hebben we bij-
voorbeeld wijkteams onderzocht, meestal vijftien tot 
twintig casussen. Het zijn allemaal individuele casus-
sen met een individuele aanpak, maar het is wel moge-
lijk om patronen te zien. Zo is in Tilburg de rol van de 
woningcorporaties heel belangrijk en zijn financiën en 
schulden vaak een terugkerend probleem. Maar de 
nieuwe werkwijze van wijkteams is nog niet eenvou-
dig in harde cijfers uit te drukken.’

Het werken met de Effectencalculator kost wel de 
 nodige tijd.
‘Soms is er wat weerstand tegen het idee om enkele 
uren aan evaluatie te besteden. Maar als we een half 
uurtje bezig zijn, dan slaat dat meestal om. Dan mer-
ken de deelnemers dat het heel waardevol is om een 
nauwkeurig gesprek over de eigen aanpak te voeren. 
Juist bij zo’n nieuwe werkwijze als met de wijkteams 
– die met een grote caseload te maken krijgen en 
waar mensen constant aan het rennen zijn – is het 
goed om tijd te maken voor reflectie, om aandacht  
te hebben voor de effecten en je af te vragen hoe ze 
zijn bereikt. Daar leer je als team veel van.’  ✤
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Jochum Deuten: ‘Input, output en  

outcome zijn de belangrijkste  

elementen wat betreft maatschap-

pelijk rendement en evaluatie’


