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Inleiding 
In het kader van de rijksbrede opdracht van het Financial Traineeship, lichting 2018-2020, is 

het voorliggende onderzoek uitgevoerd. De centrale vraag van deze rijksbrede opdracht 

luidt: 

Hoe kunnen departementen die te maken hebben met uitvoering evalueren, zodat de 

maatschappelijk toegevoegde waarde van output inzichtelijk wordt? 

Dit is een brede vraag, waar men verschillende kanten mee op kan. Het ministerie van 

Justitie en Veiligheid heeft aangegeven hiertoe een onderzoeksbehoefte te hebben bij de 

projecten van het programma Koers en Kansen. Het programmateam Koers en Kansen staat 

voor een aanpak op basis van drie ‘veranderlijnen’. Deze veranderlijnen vormen de basis 

voor een effectieve en toekomstbestendige sanctie-uitvoering. Deze drie veranderlijnen zijn: 

veilig dichtbij, levensloop centraal en vakmanschap voorop. In het kader van deze 

veranderlijnen heeft het programmateam Koers en Kansen dan ook een specifieke vraag 

voor ons. Over ongeveer drie jaar wil het team maatschappelijke kosten-batenanalyses 

(MKBA) kunnen uitvoeren op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen over het 

brede stelsel van sanctie-uitvoering, zoals bekostiging, concrete interventies en 

samenwerking tussen domeinen en in hoeverre het project bijdraagt aan de veranderlijnen 

van het programma. Echter, voordat er een MKBA kan worden uitgevoerd, moet er een 

voorstudie gedaan worden om te bepalen wat de vereisten zijn om een MKBA daadwerkelijk 

uit te kunnen voeren. Het programmateam van Koers en Kansen heeft het vijf koppige 

onderzoeksteam van financial trainees gevraagd deze voorstudie uit te voeren en te komen 

met een model van eisen voor het uitvoeren van een MKBA, specifiek gericht op de 

projecten binnen het programma. 

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt het begrip MKBA beschreven 

en wordt er gekeken naar MKBA’s op verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal 

domein. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 gekeken naar welke projecten uit het programma 

Koers en Kansen het meest in aanmerking komen voor het uitvoeren van een MKBA. Deze 

selectie wordt uitgevoerd op basis van de ‘Checklist MKBA’, opgesteld door adviesbureau 

Andersson Elffers Felix (AEF). In hoofdstuk 3 wordt op basis van inzichten uit de 

wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk de checklist MKBA van AEF verbreed en 

verdiept. Dit leidt tot een nieuw model: het MKBA Kompas. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 

het MKBA Kompas toegepast op één van de projecten van het programma Koers en Kansen. 

Hiermee wordt het model direct toegepast op de praktijk. In de conclusie wordt kort 

samengevat wat het project al wel gereed heeft voor het uitvoeren van een MKBA, en wat 

er nog gerealiseerd moet worden voordat een MKBA daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 1: MKBA’s in het sociaal domein 

De Rijksoverheid kampt de laatste decennia met het probleem waarbij enerzijds de 

maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden en anderzijds de verwachting dat 

beleidsvoorstellen in toenemende mate moeten worden onderbouwd met feiten en cijfers 

(Faber en Mulders, 2012). De stijgende complexiteit in vraagstukken en de vereenvoudiging 

hiervan in feiten en cijfers bijten elkaar. Om hier enigszins grip op te kunnen krijgen kan 

gebruik worden gemaakt van een MKBA. MKBA’s worden met name gebruikt in de 

voorbereidingsfase van nieuw beleid. Een MKBA geeft namelijk inzicht in de positieve en 

negatieve effecten van beleidsopties op de maatschappij en helpt bij het verbeteren, 

vergelijken en kiezen tussen verschillende beleidsalternatieven (Faber en Mulders, 2012). 

De effecten worden hierbij zoveel mogelijk gekwantificeerd en gemonetariseerd, zodat deze 

met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook de negatieve effecten die, zoals in het sociaal 

domein, lastig in marktprijzen uit te drukken zijn, moeten toch gekwantificeerd worden. 

Binnen het sociaal domein is daarom een extra onderzoek uitgevoerd om te komen tot een 

werkwijze voor een MKBA, geïnitieerd vanuit de beleidsterreinen van de ministeries van 

OCW, VWS, SZW en BZK (Koopmans et al., 2016).  

In het onderzoek van Koopmans et al. (2016) wordt ook verwoord dat de gegenereerde 

inzichten ruimer geldig zijn, en kunnen ook van toepassing zijn op andere beleidsterreinen 

die te maken hebben met maatschappelijke effecten, zoals het programma Koers en 

Kansen. Dit programma bestaat uit verschillende projecten waarbij justitie, zorg en 

gemeenten de handen ineen slaan voor effectievere sanctie-uitvoering. Het doel is om de 

recidive significant te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de andere doelen van 

straffen, zoals afschrikking en vergelding.1  

Om zo doelmatig mogelijk om te gaan met het beschikbare budget voor het programma 

Koers en Kansen is het van belang om vooraf te bepalen welke projecten wel of niet tot 

uitvoering mogen komen. Zoals hierboven beschreven, worden MKBA’s met name gebruikt 

in de beleidsvoorbereiding om te bepalen welk beleidsalternatief wordt gekozen. Hierdoor 

kan, wanneer op het niveau van het programma Koers en Kansen wordt gekeken, een MKBA 

nuttig zijn om te bepalen welke projecten wel of niet bijdragen aan de veranderlijnen van 

het programma. Om te komen tot een juiste werkwijze voor een MKBA in het programma 

Koers en Kansen wordt in dit onderzoek in eerste instantie gekeken naar vergelijkbare 

MKBA’s in het sociaal domein.  

In dit hoofdstuk worden vier MKBA’s op verschillende beleidsterreinen kort uiteengezet om 

een beeld te schetsen van MKBA’s in het sociaal domein. Een samenvatting van de inzichten 

van deze MKBA’s, de zogenaamde lessons learned, wordt beschreven in hoofdstuk 3, 

                                                      
1
 Ministerie van Justitie en Veiligheid; Koers en Kansen, https://www.sanctieuitvoering.nl/over-koers-en-

kansen. 

https://www.sanctieuitvoering.nl/over-koers-en-kansen
https://www.sanctieuitvoering.nl/over-koers-en-kansen
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onderdeel Inzichten uit de praktijk. Deze inzichten worden gebruikt om de stappen richting 

een MKBA voor het programma Koers en Kansen op basis van praktijkervaring beter vorm te 

geven. 

I. Internationalisering primair en voortgezet onderwijs 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Ecorys 

Nederland een MKBA uitgevoerd over de internationalisering van het primair onderwijs (po) 

en het voortgezet onderwijs (vo) (Ecorys, 2012). De aanleiding voor dit onderzoek was dat 

het ministerie van OCW inzicht wilde krijgen in de effectiviteit van haar beleid ten aanzien 

van internationalisering in het po en vo. Het doel van de uitgevoerde MKBA is drieledig: 

- Identificeren van de maatschappelijke effecten van internationalisering in het po en 

vo; 

- Indien mogelijk het kwantificeren van de kosten en baten; 

- Onderzoeken of het beleid van het ministerie van OCW adequaat is. 

In het algemeen kan gesteld worden dat er vier hoofdactiviteiten zijn ondernomen door 

Ecorys, namelijk: desk research, het opstellen van een EffectenArena, interviews met 

stakeholders en de toetsing van de resultaten in het veld. Deze vier hoofdactiviteiten 

worden hieronder kort toegelicht. 

AANPAK 

Stap 1. Desk research 

Tijdens het desk research zijn de volgende onderdelen van internationalisering in het po en 

vo in beeld gebracht: 

- Beleid in het algemeen en specifiek op internationalisering programma's van het 

Ministerie van OCW; 

- Literatuur onderzoek naar de mogelijke effecten van internationalisering in po en vo; 

- De effecten waar mogelijk kwantificeren op basis van de literatuur. 

Stap 2. EffectenArena 

Met behulp van een EffectenArena worden de effecten die voortkomen uit het beleid voor 

de internationalisering po en vo in beeld gebracht. De EffectenArena wordt gebruikt om het 

maatschappelijk rendement van uiteenlopende interventies inzichtelijk te maken. Er wordt 

hierbij ingegaan op vragen als: 

- Welke maatregelen zijn er? 

- Wie investeert wat? 

- Welke effecten zien we? 

- Wie profiteert ervan? 
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Stap 3. Interviews 

Om meer inzicht te krijgen in de effecten die zijn beschreven in de EffectenArena, hebben 

de onderzoekers verschillende belanghebbenden geïnterviewd. Deze partijen 

vertegenwoordigen het po, vo, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs en Europees Platform. 

Stap 4. Toetsing van de resultaten in het veld 

De uitkomsten uit de eerder genoemde hoofdactiviteiten zijn ter toetsing aan enkele 

vertegenwoordigers voorgelegd. Hierdoor vindt er een validatie van de uitkomsten plaats. 

CONCLUSIE 

Het uitvoeren van deze vier hoofdactiviteiten in bovenstaande volgorde heeft geleid tot de 

volgende uitkomsten van de MKBA met betrekking tot de internationalisering van het po en 

vo. De totale kosten voor de internationaliseringsactiviteiten worden in de uitgevoerde 

MKBA geschat op € 26,7 miljoen per jaar. Hierbij is niet alleen gefocust op financiële 

uitgaven, maar ook op bijvoorbeeld tijd die leraren aan deze activiteiten besteden.  

De toekomstige baten voor leerlingen hebben voornamelijk betrekking op de verbetering 

van het arbeidsmarktperspectief, en de vermindering van eventuele investeringen in de 

toekomst in taalonderwijs. Daarnaast kan de kwaliteit van het onderwijs toenemen, wat op 

lange termijn goed is voor extra belastinginkomsten door internationaal hoogopgeleide 

werknemers en verbeterde handelsrelaties. Echter, de effecten van internationalisering in 

het po en vo zijn moeilijk te scheiden van effecten van andere programma’s (zoals op EU 

niveau) om internationalisering te bevorderen. Daarnaast is een groot deel van de effecten 

pas op lange termijn zichtbaar. Hierdoor is de omvang, en dus de baten, van het 

internationaliseringsbeleid van OCW moeilijk te kwantificeren. Wat dit betreft heeft deze 

MKBA een verkennend karakter en kunnen er geen harde conclusies worden getrokken door 

de afwezigheid van gekwantificeerde baten.  

 

II. Tabaksontmoediging 

Een samenwerking tussen toonaangevende wetenschappelijke instellingen (Universiteit 

Maastricht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Trimbos Instituut, 

2016) heeft geleid tot een MKBA waarbij een rationele impuls wordt gegeven aan de 

opvattingen over de kosten en baten van tabaksontmoediging. In de analyse is gekozen voor 

een breder economisch en maatschappelijk perspectief waarbij álle van enige betekenis 

zijnde kosten en baten meegewogen worden in het streven naar een rookvrije samenleving.  
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AANPAK 

De MKBA wordt aan de hand van een acht stappen benadering opgesteld, en moet de 

verdeling van korte- en lange termijn kosten en baten, evenals de opportunity costs, van alle 

mogelijke strategieën in kaart brengen voor alle stakeholders die met dit onderwerp 

gemoeid zijn. De voor- en nadelen worden zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt, waardoor 

uiteindelijk een balans kan worden opgemaakt. De eindresultaten worden weergegeven als 

netto effect, omdat er ook aspecten meetellen die niet in marktprijzen zijn uit te drukken. 

Voor het opstellen van de MKBA worden de volgende acht stappen gehanteerd: 

 

Stap 1. Probleemanalyse 

Hier wordt een beeld geschetst van de huidige situatie (tabaksgebruik, maatregelen en 

effecten) en hoe de situatie eruit ziet over 35 jaar wanneer er geen beleidsaanpassingen 

plaatsvinden.  

 

Stap 2. Vaststellen nulalternatief 

Hier wordt een scenario ontworpen waarbij geen extra beleidsaanpassingen plaatsvinden en 

alleen verwachte autonome trends worden meegenomen. In deze case wordt uitgewerkt 

welke huidige aanpak wordt gehanteerd met betrekking tot tabaksontmoediging, en wordt 

een meting gedaan van de effecten van de huidige tabaksconsumptie in Nederland.  

 

Stap 3. Definitie beleidsalternatieven 

Hier worden scenario’s uitgewerkt waarbij wordt gekeken in hoeverre elke beleidsmaatregel 

effect heeft op het probleem. In deze case wordt gekeken wat het effect is van de 

verschillende beleidsmaatregelen op het gebruik van tabak onder de Nederlandse 

populatie.  

 

Stap 4. Bepalen baten 

Aan ieder voordeel van het gebruik van tabaksconsumptie wordt een bedrag in euro’s 

gekoppeld. Dit zorgt voor een betere vergelijking. 

 

Stap 5. Bepalen kosten 

Hier worden alle effecten van beleidsmaatregelen uitgedrukt in kosten. Hierbij wordt zowel 

naar initiële investeringen als naar operationele kosten gekeken, en wordt onderscheid 

gemaakt tussen vaste- en variabele kosten.  

 

Stap 6. Netto huidige waarde van alle kosten en baten beoordelen 

Dit wordt berekend door alle kosten en baten voor het referentiejaar 2015 op te stellen en 

de kosten en baten die later in de tijd (tot 2050) komen te verdisconteren naar het 

referentiejaar. Stap zes wordt op de volgende manier uitgedrukt: 

a. Aantal rokers in Nederland per scenario; 
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b. Sociale effecten per scenario; 

c. Financiële effecten per scenario; 

d. Totale kosten per scenario; 

e. Gevoeligheidsanalyses.  

 

Stap 7. Gevoeligheidsanalyse 

Probabilistische en eenzijdige gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd om de impact van 

onzekerheid in modelparameters te schatten. 

 

Stap 8. Resultaten presenteren 

Alle stappen worden doorlopen voor drie verschillende scenario’s. De ontwikkelde 

scenario’s zijn: 

1. Losse beleidsmaatregelen: 

a. Jaarlijkse belastingverhoging van 5%; 

b. Jaarlijkse belastingverhoging van 10%; 

c. Mediacampagnes. 

2. Beleidspakketten: 

a. Pakket met jaarlijkse belastingverhoging van 5%; 

b. Pakket met jaarlijkse belastingverhoging van 10%. 

3.Rookvrij Nederland: 

a. Rookvrij Nederland (<5% rokers); 

b. Niemand start met roken vanaf 2017 en verder. 

CONCLUSIE 

De MKBA sluit af met een objectieve conclusie welke set van beleidsmaatregelen 

maatschappelijk de grootste impact heeft. Bij alle scenario’s blijken de netto kosten lager 

dan de netto voordelen en is de Nederlandse maatschappij beter af dan in het 

nulalternatief. De kosten die op korte termijn ter interventie worden gemaakt worden 

uiteindelijk rechtgetrokken door lange termijn voordelen. Structurele investeringen door de 

overheid kunnen gecompenseerd worden door hogere accijnsinkomsten. De onderzoekers 

geven wel mee dat een verhoging van belastingen op lange termijn meer draagvlak creëren 

indien omliggende landen eveneens de accijns op tabak verhogen.  

III. Zelfstandig uit de bijstand 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het 

onderzoeksbureau Sociaal Economisch Onderzoek een maatschappelijke kosten en 

batenanalyse uitgevoerd gericht op het onderwerp ‘zelfstandig uit de bijstand’. 

 

Het ministerie van SZW wil graag inzicht in de kosten en baten van re-integratieprojecten 

gericht op zelfstandig ondernemerschap. Gemeenten kunnen eigen middelen besteden aan 

deze begeleiding. Daarnaast kunnen zij middelen aanvragen bij het Rijk aan de hand van het 
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Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit onderzoek kwantificeert de kosten en 

baten van dit besluit.  

AANPAK 

Dit onderzoek brengt de kosten en de baten van het Bbz in beeld voor twee groepen 

(aankomend) zelfstandigen die gebruik kunnen maken van het Bbz: bijstandsgerechtigden 

die een bedrijf willen starten én gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, 

maar een tijdelijke inkomensachteruitgang. De kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd 

vanuit het perspectief van de overheidslasten voor sociale zekerheid. Dat betekent dat 

alleen de kosten en baten die ten laste of bate komen van de overheid in kaart worden 

gebracht. Het gaat dus niet om een MKBA waarin de kosten en baten van alle betrokken 

actoren worden meegenomen. 

Enerzijds moeten de kosten van het Bbz voor de overheid in kaart worden gebracht. Deze 

kosten bestaan uit de kosten van kredietverlening voor beginnende en gevestigde 

ondernemers, kosten van begeleiding beginnende en gevestigde ondernemers en kosten 

van levensvatbaarheidsonderzoek om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de 

kredietverlening binnen de regeling. Anderzijds moeten de baten voor de overheid in kaart 

worden gebracht. Deze baten voor de overheid bestaan uit de daling van de 

uitkeringslasten. 

De volgende stappen worden genomen: 

Stap 1. Toegang Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

Hier wordt in kaart gebracht wat de regeling inhoudt en onder welke voorwaarden mensen 

gebruik kunnen maken van deze regeling. Daarnaast wordt ook uiteengezet hoeveel en wat 

voor soort mensen gebruik maken van de regeling. 

 

Stap 2. Informatie verzamelen 

Voor deze MKBA is informatie verzameld uit twee bronnen. Om de baten in kaart te 

brengen is gebruik gemaakt van administratieve bestanden die beschikbaar zijn bij het 

Centraal Bureau voor Statistiek. In deze bestanden kunnen alle bijstandsgerechtigden en 

Bbz’ers volgen tussen januari 2002 tot juli 2006. Aan de hand van deze bestanden is bepaald 

wat de kans is dat Bbz’ers uitstromen uit de uitkering. Vervolgens zijn de uitstroomkansen 

voor Bbz’ers vergeleken met de uitstroomkansen van een vergelijkbare groep 

bijstandsgerechtigden zonder een traject. Hierdoor worden de bespaarde uitkeringslast (de 

baten) in beeld gebracht. Om inzicht in de kosten van het Bbz te krijgen, zijn achttien 

gemeenten telefonisch geïnterviewd. 
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Stap 3. Kosten en baten van de instrumenten uit het Bbz voor startende ondernemers 

Hier worden de kosten en baten van startende zelfstandigen die gebruik maken van het Bbz 

in kaart gebracht. De kosten bestaan uit de kosten van de ingezette instrumenten. De baten 

bestaan uit de (eventueel) uitgespaarde uitkeringslast. 

 

Stap 4. Kosten en baten van de instrumenten uit het Bbz voor gevestigde ondernemers 

Hier worden de kosten en baten van het Bbz voor gevestigde zelfstandigen in kaart 

gebracht. Enerzijds worden de kosten van het instrument voor gevestigden behandeld. 

Anderzijds de baten van instrumenten voor gevestigden. Hierna worden de kosten en baten 

voor gevestigden met elkaar vergeleken. 

 

Stap 5. Conclusies 

Hier worden conclusies getrokken uit de voorgaande hoofdstukken waarbij kosten en baten 

met elkaar zijn vergeleken. 

 

Stap 6. Tips uit de praktijk 

Hier worden tips uit de praktijk gegeven en wordt ingegaan op de mogelijkheden om de 

regeling beter aan te laten sluiten bij behoeften van de doelgroep. 

CONCLUSIE 

De MKBA sluit af met een overzicht van conclusies. Uit de MKBA blijkt dat mensen met Bbz-

kenmerken sneller uit de uitkering stromen met een Bbz-traject dan zonder traject. Door 

deze snellere uitstroom bespaart de gemeente uitkeringslasten van € 1.220 na vier jaar voor 

een starter en € 2.340 na vier jaar voor een gevestigde. De gemiddelde kosten van een Bbz-

traject zijn hoger dan de bespaarde uitkeringslast. De kosten van een Bbz-traject verschillen 

sterk per inzet van instrumenten. De baten van een Bbz-traject verschillen sterk per 

doelgroep. Voor bepaalde doelgroepen levert een Bbz-traject meer bespaarde 

uitkeringslasten op, dan dat het kost. 

IV. Toezicht 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

publiceerden SEO Economisch Onderzoek, economisch adviesbureau LPBL en de Atlas voor 

Gemeenten in 2010 een gezamenlijk rapport ‘Kosten-batenanalyses voor BZK’. Het rapport 

bevat een MKBA over toezichtbeleid.  

AANPAK 

Op het gebied van sociale veiligheid is een indicatieve MKBA uitgevoerd over een 

gemeentelijk actieplan ter bestrijding van overlast en verloedering. Het actieplan heeft een 

looptijd van vijf jaar. Deze fictieve casus benut wel reële data. De volgende stappen zijn in 

de MKBA doorlopen.  
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Stap 1. Probleemanalyse en doelstelling 

Een middelgrote stad heeft een sociaal veiligheidsprobleem. De gemeente wil investeren in 

toezicht en verkent het maatschappelijk rendement van cameratoezicht in de binnenstad, 

en cameratoezicht versus toezicht door toezichthouders in een woonwijk.  

 

Stap 2. Project en nulalternatief bepalen 

De MKBA biedt een vergelijking van de situatie in een projectalternatief (investeren in extra 

toezicht door cameratoezicht of toezichthouders) met het nulalternatief (geen extra 

toezicht). Voor het nulalternatief geldt dat er geen extra (beleids)inspanningen zullen zijn 

voor toezicht, het terugdringen van overlast en bestrijding van criminaliteit.  

 

Stap 3. Projecteffecten in beeld (oorzaak-gevolg) 

De projecteffecten worden genoemd en onderverdeeld in (in)directe of externe effecten. De 

effecten, weergegeven in baten (+) en kosten (-), worden daarna verdeeld over de actoren. 

 

Stap 4. Effecten meten 

Op basis van literatuuronderzoek zijn kengetallen geformuleerd voor het effect van 

cameratoezicht en toezichthouders op de indicatoren voor geweld, overlast, verloedering 

en diefstal/inbraak. De plausibiliteit van de kengetallen is getoetst met een expertsessie. 

 

Stap 5. Effecten waarderen 

Het monetariseren van de baten wordt gedaan door de netto contante waarde over een 

periode van vijf jaar te berekenen. Hiertoe worden drie categorieën onderscheiden:  

a. Woongenot en vestigingsklimaat wordt gewaardeerd middels de hedonische 

prijsmethode. Aangenomen wordt dat het volledige beleidseffect op de woningprijs twee 

jaar ná uitbreiding van het toezicht plaatsvindt.  

b. Vermeden kosten overlast en criminaliteit worden bepaald middels een inschatting van de 

afname van delicten en kengetallen over de kosten van criminaliteit.  

c. Externe effecten zullen optreden als gevolg van de uitbreiding van toezicht. Zo zal 

criminaliteit zich verplaatsen naar andere wijken (effect 50%), wordt een inbreuk gedaan op 

privacy (effect is voorlopig niet te waarderen) en de meerkosten voor opsporing en 

vervolging (effect is 50% van de besparing).  

 

Stap 6. Kosten bepalen 

In de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de eenmalige investeringskosten en de 

jaarlijks terugkerende kosten voor cameratoezicht en toezichthouders. 

 

Stap 7. Kosten en baten opstelling 

De MKBA-opstelling biedt een samenvatting van de analyse. De gemonetariseerde kosten 

en baten worden aan actoren toegekend. Aanvullend wordt een gevoeligheidsanalyse 
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uitgevoerd om variaties in aannames en kosteninschattingen inzichtelijk te maken door 

bandbreedtes te introduceren in de MKBA.  

 

Stap 8. Presentatie en interpretatie 

Hier worden de conclusies uit eerdere stappen besproken aan de hand van het MKBA-saldo. 

Tevens wordt er aandacht besteed aan de beperkingen van het onderzoek.  

CONCLUSIE 

Het maatschappelijk rendement is afhankelijk van locatie en het type problematiek. Het 

effect van cameratoezicht op de belangrijkste problemen in woonwijken blijkt beperkt te 

zijn. Daarentegen hebben toezichthouders in woonwijken een groot potentieel rendement. 

De camera’s in de binnenstad geven wel een positief totaalsaldo, ook bij een beperkt 

uitstralingsgebied. Dit komt hoofdzakelijk door de hoge dichtheid van vermogensdelicten 

dat wordt voorkomen. Een belangrijke noot bij het onderzoek is het verplaatsingseffect: 

door verbeterd toezicht zal de problematiek zich verplaatsen naar andere wijken. De 

omvang van dit effect is lastig te bepalen. Het berekende maatschappelijk rendement kan 

hierdoor in het gedrang komen. 

Lessons Learned 

De vier geanalyseerde MKBA’s hebben elk een eigen aanpak en werkwijze, waaruit een 

aantal lessen en tips gedestilleerd kunnen worden. De leassons learned hebben betrekking 

op vier algemene punten, te weten de beschikbaarheid en kwaliteit van data, reikwijdte van 

de MKBA, het monetariseren van effecten en de effecten op de lange termijn. Deze 

inzichten worden uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3, onderdeel Inzichten uit de 

praktijk. 
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Hoofdstuk 2: Checklist MKBA 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar welke projecten uit het programma Koers en Kansen 

het meest in aanmerking komen voor het uitvoeren van een MKBA. Om tot een selectie te 

komen is een methode nodig om een rangorde aan te brengen. De selectie komt tot stand 

door projecten scores toe te kennen op een zestal aspecten volgens de door het 

adviesbureau AEF opgestelde ‘Checklist MKBA’. Een cruciaal element van deze checklist is 

het eerste aspect, namelijk de mate waarin er bij een project potentie tot verduurzaming 

aanwezig is. Deze potentie wordt in kaart gebracht middels de zogenoemde 

verduurzamingsscan. In dit hoofdstuk wordt eerst de verduurzamingsscan toegelicht, 

vervolgens de checklist MKBA getoond en de resultaten hieruit besproken.  

Verduurzamingsscan 

De verduurzamingsscan is in opdracht van het programma Koers en Kansen opgesteld door 

het adviesbureau AEF. De doelstelling hiervan is om te kijken naar mogelijke manieren van 

verduurzaming van projecten. Verduurzaming betekent in deze context het behouden of 

uitbouwen van de werkwijze die in het project wordt gehanteerd, of specifieke elementen 

daaruit. Vanuit het projectteam is er de behoefte om een werkwijze te ontwikkelen voor het 

opschalen en (eventueel) landelijk uitrollen van projecten.  

De verduurzamingsscan is een hulpmiddel om projecten te analyseren op hun potentie tot 

verduurzaming. De scan maakt onderscheid tussen projecten die tijdelijk en/of lokaal van 

aard blijven en projecten waarvan de impact kan worden vergroot. Hierbij kan de vraag 

worden gesteld: hoe bepaal je of een project landelijk uitgerold moet worden, of dat het 

project een regionaal/lokaal succes is?  

De verduurzamingsscan is opgebouwd uit enkele inhoudelijke en rand-voorwaardelijke 

aspecten. Voor een volledig overzicht van alle aspecten, zie bijlage I.  

Voorbeelden van inhoudelijke aspecten zijn:  

- Het project kent duidelijke (bij voorkeur) SMART-geformuleerde doelstellingen of 

een duidelijke doelenboom.  

- De aanleiding van het project bevat een gedegen probleemanalyse, op basis van 

cijfermateriaal of (wetenschappelijke) literatuur.  

- Het project is een adequate vertolking van één of meerdere veranderlijnen van 

Koers en Kansen.  

Voorbeelden van rand-voorwaardelijke aspecten zijn:  

- Het project heeft merk- of meetbare positieve/gewenste resultaten gebracht, via 

monitoring en evaluatie. 

- Het is duidelijk hoe dit project op de lange termijn kan worden bekostigd.  

- De regie voor verduurzaming is helder belegd en er is een procesvoorstel opgesteld. 
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Het programmateam Koers en Kansen kent in overleg met de projectteams scores toe aan 

de aspecten. De scores per aspect kennen een schaal van 0 tot 100. Projecten met een 

totaalscore van 980 of meer hebben potentie om te verduurzamen. Voor enkele aspecten 

geldt een ondergrens van 50 (van de 100) punten voordat er sprake kan zijn van 

verduurzamingspotentie. Indien op één van deze aspecten de ondergrens van 50 punten 

niet wordt behaald, is er per definitie geen potentie tot verduurzaming. Op deze wijze is een 

weging aangebracht in de aspecten van de verduurzamingsscan.  

Van verduurzamingsscan naar MKBA 

Om te bepalen welke projecten in aanmerking komen voor een MKBA, kijken we naar de 

checklist MKBA (opgesteld door AEF). De verduurzamingsscan is het eerste aspect van de 

checklist, daarna volgen de andere vijf aspecten. De checklist MKBA ziet er als volgt uit: 

Inhoud 1. Het project bevat potentie voor verduurzaming (zie scan)* ✔ 

Opzet pilot 2. Het project heeft een duidelijk omschreven werkwijze ✔ 

3. Het project heeft inzicht in effecten van de werkwijze, middels 

bijvoorbeeld monitoring en evaluatie 
✔ 

4. Het project bevat een duidelijke (SMART) doelstelling ✔ 

Richting een 

MKBA 

5. Het project heeft zicht op de samenhang tussen input 

(werkwijze) en gewenste resultaat (doelen) 
✔ 

6. Het project heeft zicht op verwachte outcome 

(maatschappelijke effecten) 
✔ 

Tabel 1. Checklist MKBA 
* Niet alleen projecten die méér dan 980 punten hebben gescoord komen in aanmerking voor deze checklist. 

Voor de volledige verduurzamingsscan, zie bijlage I. 

Met deze checklist kunnen projecten worden geselecteerd voor het uitvoeren van een 

MKBA. De maximale score is 6. In dat geval voldoet het project op ‘inhoud’, ‘opzet’ en 

‘richting een MKBA’ aan alle vereisten. Indien de maximale score niet wordt behaald, wordt 

het project niet geschikt bevonden voor het uitvoeren van een MKBA. Echter, het is goed 

om te benadrukken dat dit een momentopname betreft. Een project dat op dit moment niet 

de maximale score heeft behaald, kan op een later moment alsnog de maximale score 

bereiken. In dat geval dient de checklist als leidraad om projecten gereed te maken voor een 

MKBA.  
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Projecten Koers en Kansen 

De checklist MKBA is toegepast op alle projecten van het programma Koers en Kansen. Als 

resultaat kennen alle projecten een score van 0 tot 6, corresponderend met de zestal 

aspecten. In de onderstaande tabel staan projecten die, op basis van de checklist, geschikt 

zijn om tot uitvoering van een MKBA te komen. Het programmateam Koers en Kansen is 

vervolgens in overleg gegaan met de meest geschikte projecten (met een score van 6 uit 6) 

voor het uitvoeren van een MKBA. Vervolgens heeft het programmateam vier projecten 

geselecteerd om een MKBA uit te voeren, zie kolom ‘Geschikt én geselecteerd’. De selectie 

onder de kolom ‘Geschikt’ omvat projecten die geschikt zijn, maar waarbij de afweging 

wordt gemaakt of het programmateam ook daadwerkelijk een MKBA voor dit project wil 

uitvoeren. De projecten in de kolom ‘Geschikt’ hebben dus weliswaar een maximale score 

behaald, maar met deze projecten is besloten om hiervoor (nog) geen MKBA te zullen 

uitvoeren. 

Geschikt én geselecteerd Geschikt 

3 Noord (6/6) Schuldenaanpak (6/6) 

Trans forensisch maatwerk (6/6) Energietransitie (6/6) 

Ruwaard (6/6) The Great Escape (6/6) 

Community Court (6/6) De Compagnie II (6/6) 

Tabel 2. Geschikte projecten voor uitvoering van een MKBA 

Daarnaast zijn er projecten van het programma Koers en Kansen die niet in tabel 2 staan, 

omdat deze projecten niet de maximale score hebben behaald. Deze projecten zijn op dit 

moment nog niet geschikt voor het uitvoeren van een MKBA, maar dit kan in de loop der tijd 

veranderen.  
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Hoofdstuk 3: Het MKBA Kompas 

In hoofdstuk 2 is de checklist MKBA, opgesteld door AEF, beschreven. In dit hoofdstuk wordt 

op basis van inzichten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk bekeken of deze 

checklist nog verder verbreed en/of verdiept moet worden. Aan het einde van dit hoofdstuk 

zal een model van eisen voor het uitvoeren van een MKBA, specifiek gericht op de projecten 

binnen het programma, worden gepresenteerd.  

Inzichten uit de wetenschap 

Wat is een MKBA? 

Een MKBA helpt bij het beantwoorden van de volgende vragen: ‘Wat leveren verschillende 

beleidsalternatieven op voor de maatschappij als geheel en wat kosten ze? Wie draagt de 

kosten en wie geniet de baten?’ Een MKBA weegt project- of beleidsalternatieven af op 

basis van de gevolgen voor de welvaart en het welzijn van de samenleving als geheel, de 

maatschappelijke kosten en baten. Een MKBA analyseert de verschillende 

beleidsmaatregelen of projecten waarbij alle relevante maatschappelijke effecten van die 

beleidsalternatieven systematisch in kaart worden gebracht. Deze effecten worden zoveel 

mogelijk gekwantificeerd en gemonetariseerd, zodat deze optelbaar en onderling goed 

vergelijkbaar zijn. Van alle effecten die in geldwaarde uitgedrukt kunnen worden is het 

mogelijk om een saldo van de kosten en baten te bepalen. De effecten van de 

beleidsalternatieven worden vergeleken met het nultarief: de meest waarschijnlijke 

ontwikkeling zonder nieuw beleid. Kortom, een MKBA: 

 Levert inzicht in de gevolgen van de beleidsopties en stelt je daardoor in staat beter 

onderbouwde beleidskeuzes te maken; 

 Maakt complexe effecten van beleid op verschillende terreinen inzichtelijk; 

 Kan nieuwe of verbeterde beleidsalternatieven opleveren; 

 Kan helpen bij het creëren van draagvlak voor de uitkomst van het beleidsproces, 

vergroot de transparantie en controleerbaarheid van de overheid. 

Naar een MKBA in 9 stappen2 

In negen stappen kan gewerkt worden naar een MKBA. De negen stappen zijn:  

Stap 1: Probleemanalyse 

Stap 2: Vaststellen nultarief 

Stap 3: Vaststellen projectalternatieven 

Stap 4: Bepalen van de kosten 

Stap 5a: Identificeren van effecten 

Stap 5b: Kwantificeren van effecten 

Stap 6: Monetariseren van effecten 

                                                      
2
 Faber, T., E. Mulders (2012), Een kennismaking met de maatschappelijke kosten- en batenanalyse; 

handreiking voor beleidsmakers. 
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Stap 7: Opstellen overzicht van kosten en baten 

Stap 8: Varianten en risicoanalyse 

Stap 9: Resultaten presenteren 

 

Gebruik van een MKBA 

Van oudsher zijn de MKBA’s met name bekend van grote infrastructurele projecten, maar 

tegenwoordig worden ze ook voor andere beleidsterreinen gebruikt. Hiervoor is zelfs een 

werkwijzer gemaakt voor MKBA’s in het sociaal domein. Het gaat daarin over het gebruik 

van MKBA’s bij de ministeries van VWS, SZW, OCW en BZK, beschreven in hoofdstuk 1.3 

Rol MKBA in besluitvormingsproces 

De MKBA speelt een belangrijke rol bij de fase waarin beleidsvoorstellen worden uitgewerkt 

met keuzeopties en alternatieven. Dit wordt ook wel de beleidsvoorbereiding genoemd. In 

deze fase wordt nagegaan of het voorgestelde plan nog steeds een oplossing biedt voor het 

probleem en of verbetering mogelijk is om de efficiëntie en/of effectiviteit te verhogen. 

Hierbij spelen ex-ante evaluaties een belangrijke rol, waaronder de MKBA. Het in kaart 

brengen van de effecten en de mogelijke bijsturing staan centraal. Politici en andere 

betrokkenen beschikken zo over meer informatie om te komen tot een afgewogen 

beslissing. Met andere woorden, een MKBA kan gebruikt worden als een informatie-

instrument dat beslissingen ondersteunt, maar niet vervangt. De MKBA ondersteunt het 

beleidsproces en de politieke besluitvorming door de informatie overzichtelijk en 

gestructureerd te presenteren. 

In de verschillende onderzoeken over MKBA’s is geen eenduidig antwoord op de vraag 

wanneer in de voorbereidingsfase een MKBA het best gemaakt kan worden. Sommige 

onderzoeken geven de voorkeur aan een MKBA in een vroeg stadium binnen de fase van 

beleidsvoorbereiding. De reden hiervoor is dat zij beweren dat met name in het begin een 

grote invulling wordt gegeven aan het beleid. Een nadeel hiervan is echter dat er minder 

informatie beschikbaar is dat relevant is voor het uitvoeren van een MKBA. Om die reden 

beweren andere onderzoeken dat de rol van de MKBA vooral tegen het einde van de 

voorbereidingsfase zit. Dan is meer empirisch materiaal over de te verwachten effecten 

beschikbaar, kan het gedachtegoed van de MKBA wel worden gebruikt om de 

besluitvorming te structureren, kansrijke oplossingen te detecteren en in kaart te brengen 

welke empirische informatie later in het besluitvormingsproces nodig is om de 

beleidsmaatregel te evalueren. 

Aan overheidsingrijpen worden eisen gesteld, zoals legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie. 

De MKBA vervult ook op deze aspecten een rol. Het uiteindelijke saldo van kosten en baten 

bepaalt of een maatregel welvaart verhogend of juist niet is. Hiermee geeft de MKBA een 

beeld van de economische efficiëntie van een maatregel: wegen de baten tegen de kosten 

op? Verder biedt de MKBA inzicht in de effectiviteit van een maatregel: in welke mate wordt 

                                                      
3
 Koopmans, C., et al. (2016), Werkwijzer voor kosten en batenanalyse in het sociaal domein. 
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het probleem opgelost en welke andere effecten zijn er? Tot slot biedt de MKBA inzicht in 

de legitimiteit van het ingrijpen door de overheid: is overheidsingrijpen wel nodig en 

gerechtvaardigd?45 

Inzichten uit het bedrijfsleven 

De publieke sector kan lering trekken uit de private sector voor het aansluiten van hun 

product (lees: beleid) op de probleemstelling. Het achterliggende idee is dat het model uit 

het bedrijfsleven zal leiden tot aanvullende inzichten over hoe bedrijfsmodellen of 

producten worden afgestemd op de (probleem)vraag van de klant en zo waarde creëren. 

Parallel hieraan creëert de publieke sector middels beleid maatschappelijke waarde voor de 

burger.  

 

Business Model Canvas 

In de bedrijfskunde bestaan meerdere manieren voor het formuleren van een 

waardepropositie. Een breed gedragen tool hiervoor is het business model canvas (BMC) 

van Osterwalder en Pigneur (2010). In de private sector wordt het BMC gebruikt voor 

strategiebepaling door zowel startups als gevestigde bedrijven, en is sector overstijgend. 

Daarnaast is het BMC omarmd door het bankwezen om financieringsaanvragen te 

beoordelen. Het canvas is een tool om de meerwaarde van een (nieuw) bedrijfsmodel op 

verschillende terreinen effectief en integraal te duiden.  

 

Wat is het BMC? 

Het BMC is een canvas om (nieuwe) bedrijfsmodellen te verkennen. Het canvas bestaat uit 

negen bouwstenen: kernpartners, kernactiviteiten, kernmiddelen, waardepropositie, 

klantrelaties, klantkanalen, klantsegmenten, kostenstructuur en inkomstenstromen. Deze 

negen bouwstenen zijn gelieerd aan vier cruciale bedrijfsaspecten (klanten, aanbod, 

infrastructuur en financiële levensvatbaarheid). Zie figuur 1 en ook bijlage 2 voor de 

uitgebreide versie met de gedefinieerde invulelementen. 

Het canvas dient als invulplaat. Door het canvas in te vullen langs de bouwstenen ontstaat 

een compleet beeld van de sterke en zwakke punten van het bedrijfsmodel. In het canvas 

staat de waardepropositie centraal. De waardepropositie is de onderscheidende kracht van 

het bedrijfsmodel en drukt in euro’s de waarde uit van het oplossen / verminderen van een 

probleem voor de klant.  

                                                      
4
 Koopmans, C., et al. (2016), Werkwijzer voor kosten en batenanalyse in het sociaal domein. 

5
 Faber, T., E. Mulders (2012), Een kennismaking met de maatschappelijke kosten- en batenanalyse; 

handreiking voor beleidsmakers. 
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Figuur 1. Business Model Canvas 

 

Waarom het BMC? 

Het BMC is een tool om bedrijfsmodellen kernachtig op papier te zetten. Het canvas biedt 

de mogelijkheid om bedrijfsmodellen te beschrijven, ontwerpen, testen, bedenken en 

kantelen. Hierdoor is het een beproefde aanpak voor strategiebepaling en het 

(door)ontwikkelen van bedrijfsmodellen. Het BMC … 

- brengt focus door het bedrijfsmodel terug te brengen tot één A4. De uitwerking blijft 

zodoende beknopt. Dit heeft als voordeel dat er heldere communicatielijnen 

ontstaan voor zowel intern gebruik als extern naar de stakeholders en klanten. 

- is een tool om een compleet inzicht te krijgen. Het BMC definieert per bouwsteen de 

relevante termen en vereist een koppeling van de gegeven input over alle 

bouwstenen heen. Tevens staat de waardepropositie centraal in het canvas. Op deze 

manier vermindert de kans op blinde vlekken en wordt de faalkans teruggedrongen. 

- is flexibel. Het is een laagdrempelige en toegankelijke tool om bedrijfsmodellen 

gemakkelijk aan te passen. Door te variëren met de invulling van de bouwstenen 

kunnen verschillende resultaten worden getoond. Door de vereiste samenhang 

tussen de verschillende bouwstenen maakt het canvas het resultaat in termen van 

effectiviteit en efficiency inzichtelijk.  

Desondanks zijn er twee grote kritiekpunten op het BMC: namelijk het gebrek om 

concurrentie in kaart te brengen. Daarnaast levert het BMC geen compleet bedrijfsmodel 

op, hiervoor dient nog aanvullend een kwalitatieve analyse plaats te vinden en dient er 

verantwoording en duiding te worden gegeven voor de onderliggende argumenten. 
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Inzichten uit de praktijk 

De vier geanalyseerde MKBA’s in hoofdstuk 1 hebben elk een eigen aanpak en werkwijze, 

waaruit verschillende lessen en tips gedestilleerd kunnen worden.  

 

Beschikbaarheid en kwaliteit data 

Voor het opstellen van de MKBA is het van belang om eerst de beschikbaarheid en kwaliteit 

van de beschikbare data te analyseren. De afwezigheid van betrouwbare en actuele data 

kan het moeilijk maken om effecten te kwantificeren. Daarnaast is het belangrijk om bewust 

te zijn van de variabelen die niet zijn meegenomen in het onderzoek en het effect hiervan 

op de resultaten. 

 

Reikwijdte van de MKBA 

Een diverse onderzoeksaanpak wordt geprefereerd om zodoende een volledig beeld te 

kunnen krijgen van de effecten van het beleid (zoals literatuuronderzoek, interviews en 

raadpleging van betrokken actoren). Bij het opstellen van de onderzoeksaanpak voor een 

MKBA is het belangrijk van tevoren de scope van de MKBA te definiëren, zodat hier geen 

onduidelijkheden over kunnen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om niet de 

kosten en baten van alle betrokken actoren mee te nemen, maar alleen die ten laste of bate 

komen van de (Rijks)overheid.  

 

Monetariseren van effecten 

Naast de keuze voor een diverse onderzoeksaanpak, is het van belang om te kiezen voor één 

methode voor het monetariseren van de effecten om de vergelijkbaarheid van verschillende 

scenario’s hoog te houden. Het is hierbij belangrijk om dubbeltellingen te voorkomen. Ook 

moet gelet worden op het feit dat de effecten van nieuw beleid moeilijk te isoleren zijn van 

reeds bestaand beleid op hetzelfde terrein.  

 

Effecten op lange termijn 

Daarnaast zijn er effecten waar op de lange termijn rekening mee gehouden moet worden 

bij het opstellen van MKBA’s. Zo kunnen langetermijneffecten lastig meetbaar en 

kwantificeerbaar zijn, omdat de toekomst anders kan uitpakken dan is voorspeld. Tot slot is 

het belangrijk bewust te zijn van het feit dat de impact van beleidswijzigingen over de tijd 

kan afnemen, waardoor nieuwe beleidsinterventie benodigd kan zijn (wat weer kosten met 

zich meebrengt).  
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Uitbreiding en verdieping Checklist MKBA 

In deze paragraaf wordt het Checklist MKBA-model van AEF verder verdiept en uitgebreid. 

De checklist van AEF om een project MKBA-startklaar te maken ziet er als volgt uit.  

 
Figuur 2. Checklist MKBA van AEF 

 

Naar aanleiding van de inzichten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk volgen 

er enkele aanvullingen op het model. Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat 

bruikbaar is. Tot slot wordt het nieuwe model, het MKBA Kompas, gepresenteerd.  

 

Wetenschap 

De wetenschap geeft drie toevoegingen op de checklist MKBA. Ten eerste benadrukt de 

wetenschap het hebben van een goede probleemanalyse. Wanneer het probleem niet 

voldoende beschreven is, is het ook lastig om de doelstellingen te bepalen. Een goede 

probleemstelling is dus van belang en heeft een relatie met de SMART doelstellingen, 

geformuleerd in de MKBA Checklist. Het voorstel is om deze SMART-doelstellingen naar 

voren te halen in het model en tevens een toevoeging van het model met een 

probleemanalyse.  

Ten tweede wordt vanuit de wetenschap nadrukkelijk gewezen op het hebben van 

verschillende beleidsalternatieven en een nulalternatief. Een nulalternatief wil zeggen wat 

gebeurt er als het project niet zou plaatsvinden? Het hebben van verschillende 

beleidsalternatieven helpt om bij de besluitvorming te komen tot het beste besluit. In de 

praktijk van Koers en Kansen worden de MKBA’s niet gebruikt in de fase van de 

beleidsvoorbereiding, maar wordt er tussentijds gekeken of het project voldoende effect 

heeft om door te laten gaan als bijvoorbeeld structureel beleid. De verschillende 

beleidsvarianten zijn dus wat minder van belang. Echter, het hebben van een nulalternatief 
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is wel relevant. Met een nulalternatief wordt een scenario ontworpen waarbij geen extra 

beleidsaanpassingen plaatsvinden en alleen verwachte autonome trends worden 

meegenomen. Bij de projecten van Koers en Kansen kan de nulalternatief op twee manieren 

ingezet worden. Dit ligt aan het uiteindelijke doel van de MKBA. Is de MKBA bedoeld om 

enkel naar het project te kijken, dan is de nulalternatief de situatie wanneer het project er 

niet zou zijn geweest. Is het doel van de MKBA om te bekijken of het project verduurzaamd 

kan worden (bijv. in heel Nederland starten), dan is de nulalternatief een enkel project. Dit 

project wordt dan vergeleken met de situatie wanneer het project landelijk zou worden 

uitgerold. Het hebben/instellen van een nulalternatief is noodzakelijk om tot een MKBA te 

komen en wordt daarom toegevoegd aan de Checklist MKBA. 

Het derde punt betreft het doen van een risicoanalyse. Het is van belang om voor de 

projecten van Koers en Kansen de risico’s in kaart te brengen, zodat deze meegenomen 

kunnen worden in de afweging om wel of niet door te gaan met het project/het 

verduurzamen van het project.  

 

Bedrijfsleven 

Vanuit de verworven inzichten uit het business model canvas (BMC) van het bedrijfsleven 

zijn verschillende lessen te destilleren. Deze aanbevelingen kunnen dus niet een op een 

worden overgenomen voor een MKBA gelet op dat het canvas een ander, doch soortgelijk, 

doel vervult. Middels het canvas wordt een vertaalslag gemaakt van vrij abstracte termen 

naar vrij concreet; wat is de waarde van het bedrijfsmodel/product. Daarnaast is het canvas 

een praktische tool om bedrijfsmodellen kernachtig in kaart te brengen langs bepaalde 

regels en bouwelementen.  

Het BMC ligt in het verlengde van de bestaande Checklist MKBA van AEF. Denk hierbij aan 

vereiste randvoorwaarden, zoals een SMART-gedefinieerde probleemstelling en een 

compleet beeld van de partners in het veld en doelgroep. Daarnaast wordt middels het BMC 

een grote nadruk gelegd op onderbouwing van de geconcipieerde samenhang tussen 

verschillende elementen. Enkel door het product aan te sluiten op de probleemstelling kan 

waarde aan het product worden toegekend. Diepgaander, zijn de partners in het veld juist 

toegerust om de doelgroep te bereiken en sluiten de activiteiten aan op de bredere 

doelstellingen? 

 

Praktijk 

Vanuit de praktijk worden drie toevoegingen gezien voor de Checklist MKBA. Ten eerste is 

het belangrijk om vooraf te bepalen of er voldoende beschikbare en kwalitatieve data is om 

een MKBA überhaupt uit te kunnen voeren. In het geval van Koers en Kansen is het van 

belang dat er voldoende data is om te zien of resultaten zijn behaald en er 

(maatschappelijke) effecten zijn opgetreden. Wanneer deze data niet beschikbaar of niet 

van voldoende kwaliteit zijn, kan de MKBA niet worden uitgevoerd. Om die reden moet de 

Checklist MKBA met dit punt worden aangevuld. Ook vanuit de wetenschap wordt het 
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belang van het onderzoeken van effecten benadrukt (nulalternatief versus uitgevoerde 

pilot/project).  

De hierboven genoemde beschikbare data kunnen ook gebruikt worden voor het 

kwantificeren en monetariseren van de effecten. Dat is het tweede punt uit de praktijk dat 

toegevoegd moet worden. De effecten moeten kwantificeerbaar en monetariseerbaar 

worden gemaakt. Let hierbij wel op dat dit op één manier wordt gedaan en er geen 

dubbeltellingen optreden.  

Ten derde is het voor het uitvoeren van een MKBA van belang om een reikwijdte te bepalen. 

Wat wordt wel in de MKBA meegenomen en wat niet? In het geval van Koers en Kansen is 

het van belang om te bepalen naar welke kosten en baten worden gekeken. Enkel van de 

gemeente waar het project/pilot wordt uitgevoerd of wordt er ook gekeken naar de kosten 

en baten van de Rijksoverheid als geheel. Daarnaast is in het geval van ‘Koers en Kansen’ 

van belang naar welke tijdspanne (vorm van reikwijdte) wordt gekeken. Wordt er enkel 

gekeken naar de tijdsduur van het project of wordt er een langere tijdspanne gebruikt om 

ook mogelijk lange termijn effecten mee te kunnen nemen? Dit zijn belangrijke vragen waar 

vooraf duidelijkheid over moet zijn. 

 

Het MKBA Kompas, als uitbreiding van de Checklist MKBA, ziet er dan als volgt uit: 
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Figuur 3. Het MKBA Kompas 

 

Indeling MKBA Kompas 

In het MKBA Kompas is er een splitsing gemaakt tussen de vereisten voor een project en 

vereisten voor de uitvoering van een MKBA. De vereisten voor een project zouden allemaal 

afgevinkt moeten zijn voordat het project van start gaat. Aangezien het bij de projecten van 

Koers en Kansen met name om verduurzaming van projecten gaat, zijn de projecten reeds 

gestart en zou bij de projecten al aan deze vereisten voldaan moeten zijn. Desalniettemin, is 

het een goede checklist om te controleren of aan alle elementen is gedacht, en waar nodig 

aan te vullen of te concretiseren. Deze vereisten zijn in het vervolg nodig als basis voor het 

uitvoeren van een MKBA. Echter, ook zonder een MKBA zou een project aan deze vereisten 

moeten voldoen.  

De vereisten voor uitvoering van een MKBA vloeien voornamelijk voort uit de ervaringen uit 

de praktijk, wetenschap en het bedrijfsleven. Aan deze zes vereisten moet het project 

voldoen om over te kunnen gaan tot een MKBA. Over het algemeen kunnen deze elementen 

worden afgevinkt tussen de start van het project tot het moment waarop de keuze ligt om 
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te verduurzamen. Het moment van deze keuze geeft de aanleiding om een MKBA te 

overwegen.  

Zodra aan alle vereisten voor zowel het project als voor de uitvoering van een MKBA is 

voldaan, is het project daadwerkelijk geschikt om te analyseren aan de hand van een MKBA. 

Indien dit niet het geval is, is het eerst nodig om bij de elementen waarbij niet wordt 

voldaan aan de vereisten eerst te realiseren dat er wél wordt voldaan aan de vereisten. Als 

dat niet wordt gedaan, zal men tegen problemen aanlopen bij het uitvoeren van de MKBA.  

 

Praatplaat MKBA Kompas 

Om het MKBA Kompas voor ieder project toegankelijker te maken is hier ook een praatplaat 

voor ontwikkeld. De praatplaat is te vinden in bijlage 3. Het invullen van de praatplaat 

geschiedt middels het doorlopen van de vernieuwde MKBA-checklist door de betrokken 

projectgroep. Bij iedere vraag die wordt behandeld, kiest de groep of het project reeds aan 

de eis voldoet. Hiervoor worden post-its gebruikt: rode post-its voor alle verbeterslagen die 

het project op dat punt nog kan aanbrengen (het voldoet dus nog niet), en groene post-its 

voor alle argumenten waarom het project reeds aan die eis voldoet. Op deze manier 

worden alle stappen doorlopen. Nadat de volledige praatplaat bediscussieerd en doorlopen 

is, kunnen alle rode post-its worden verzameld. Deze vormen een actielijst met alle 

verbeterslagen die nog aangebracht moeten worden voordat het project uiteindelijk klaar is 

voor het uitvoeren van een MKBA.  
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Hoofdstuk 4: Toepassing MKBA Kompas 

In dit hoofdstuk wordt het MKBA Kompas toegepast op één van de projecten van het 

programma Koers en Kansen. In overleg met het programmateam is gekozen voor het 

project Ruwaard. In het volgende hoofdstuk, de conclusie, wordt samengevat wat het 

project Ruwaard al wel gereed heeft voor het uitvoeren van een MKBA, en wat nog 

gerealiseerd moet worden voordat een MKBA daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.  

Casusbeschrijving Proeftuin Ruwaard 

In de wijk Ruwaard van de gemeente Oss is sinds 2016 een proeftuin gaande. De proeftuin 

streeft naar een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) 

gezondheid ervaren. De weg die men moet bewandelen om daar te komen, ontdekt en 

ontwikkelt men samen. Deze werkwijze wordt door het project ‘de proeftuin’ genoemd. De 

proeftuin is gestart met de partners in het zorgdomein, maar is inmiddels gegroeid.  

In samenwerking met het programma Koers en Kansen is de proeftuin Ruwaard gestart met 

de pilot ‘Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard’. De pilot wil de 

verbinding bereiken op twee plekken: aan de ZSM-tafels6 (voor het bepalen van de straf) en 

bij de nazorg voor ex-gedetineerden. Bij de ZSM-tafels is het doel dat de strafeis meer 

aansluit op de individuele situatie van de verdachte en zo de kans op recidive te 

verminderen. De afstemming met de professionals in zorg moet ervoor zorgen dat de straf 

niet haaks staat op bijvoorbeeld een zorgtraject dat net is ingezet. Voor wat betreft de 

nazorg geldt vrijwel hetzelfde. Door de nazorg aan te bieden vanuit de proeftuin kan het 

aanbod langer doorlopen en wordt daarmee de continuïteit van de ingezette trajecten 

gewaarborgd. Op die manier kan het hulpaanbod vanuit de proeftuin, ook na afloop van de 

straf zijn doorgang vinden en vindt dit direct bij de juiste lokale partijen plaats. De proeftuin 

heeft het meest complete overzicht van aanbod dat de wijk kan bieden. Dan gaat het over 

de justitiële inrichtingen en de nazorg die, in relatie tot de proeftuin, door de gemeente Oss 

wordt gecoördineerd. Hiervoor kan de nazorg volgens de werkwijze van de proeftuin 

worden uitgevoerd. 

De pilot ‘Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard’ draagt bij aan een meer 

integrale wijkaanpak. Door de doelgroep te verbijzonderen met de categorie ‘personen die 

verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit’ kan de samenwerking worden 

                                                      
6
 Zorgvuldig, Snel Maatwerk (ZSM) is een samenwerkingsverband van politie, OM, slachtofferhulp, 

reclassering, advocatuur en Raad voor de Kinderbescherming om gezamenlijk te beslissen over strafzaken. 
Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering zorgt voor 
veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. De essentie is dat in elke zaak maatwerk 
wordt geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van de dader, het slachtoffer en de 
maatschappij. Daarbij is snelheid een belangrijk element; daders en slachtoffers weten snel waar ze aan toe 
zijn. Wanneer alle relevante informatie beschikbaar is, kan de juiste beslissing worden genomen en kan het 
beste traject voor dader en slachtoffer worden gekozen. 
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gezocht in een effectieve aanpak met de relevante justitiële ketenpartners. Als de verdachte 

reeds bekend is in de proeftuin wordt door de reclassering de context van de proeftuin 

betrokken bij de advisering aan de officier van justitie. Mocht de verdachte nog niet bekend 

zijn bij de proeftuin, dan zal de reclassering verbinding maken met de proeftuin om te 

bezien en te bespreken of de verdachte daarin te plaatsen is. Daarover zal de reclassering de 

officier van justitie informeren. In het geval van minderjarige verdachten zal dit door de 

Raad voor de Kinderbescherming gebeuren. Dan zal ook afstemming/advisering 

plaatsvinden over de eventuele strafrechtelijke afdoening.  

De betrokken organisaties van de proeftuin gaan de verbinding aan met de justitiële keten. 

Het gaat om de volgende justitiële partners; Reclassering Nederland, Novadic-Kentron 

Verslavingsreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering van 

Jeugdbescherming Brabant en het OM. Het gaat dan om inbreng van menskracht, maar ook 

bestuurlijke support. 

In het projectvoorstel ‘Verbinding proeftuin Ruwaard met justitiële strafrechtketen’ wordt 

het voorstel gesplitst in drie fasen: voorbereiding, uitvoering fase 1 en evaluatie. De start 

van het project vond plaats op 6 september 2018. Op 1 januari 2019 is gestart met fase 1, 

de verbinding van de proeftuin met de ZSM-werkwijze. De evaluatie hiervan start op 1 

januari 2021 en duurt één jaar. De totale kosten van het project worden geschat op circa € 

460.000. 

WANNEER IS HET DOEL BEREIKT? 

1. Vanaf 2019 wordt van iedere verdachte die woonachtig is in de wijk Ruwaard te Oss, en 

een ZSM-waardig feit pleegt, een integraal plan van aanpak opgesteld middels de 

methodiek ontwikkeld in de proeftuin.  

2. Wanneer bij de onder 1 bedoelde verdachten het recidivecijfer (recidive binnen 2 jaar na 

de straf voor het originele delict) lager dan het landelijke recidivecijfer ligt.  

3. Wanneer een stijging heeft plaatsgevonden van het ervaren welbevinden van de 

betrokkenen. Het ervaren welbevinden wordt weergegeven met een cijfer tussen 1 en 

10 (en een korte toelichting). Wijkbewoners geven met het cijfer zelf een waarde aan 

hun welbevinden. 

4. Wanneer een daling heeft plaatsgevonden van de maatschappelijke kosten (hierbij 

onderscheid makend tussen bestaande casussen en nieuwe casussen). De 

maatschappelijke kosten van de geleverde zorg en ondersteuning worden aan de hand 

van de Maatschappelijke Prijslijst berekend op jaarbasis, uitgaande van:  

a. wat kost de situatie nu op jaarbasis 

b. wat zijn de eventuele eenmalige kosten van de proeftuinoplossing, inclusief de 

inzet van professionals voor de multidisciplinaire overleggen 

c. wat kost de situatie na de proeftuin op jaarbasis  
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d. wat zou de situatie kosten als we niets zouden doen. Het gaat hierbij niet om 

systeeminformatie; we gebruiken de gegevens die wijkbewoners en 

professionals aanleveren.  

MONITORING EN EVALUATIE 

Binnen de Proeftuin wordt er geëvalueerd aan de hand van maatschappelijk rendement. Het 

maatschappelijk rendement is de toegevoegde waarde van een maatregel, interventie of 

project voor de gehele maatschappij. Het geeft antwoord op de vraag hoe de kosten zich 

verhouden tot de maatschappelijke baten. Het is dus de verhouding tussen de benodigde 

investering enerzijds en het maatschappelijke effect dat wordt bereikt anderzijds.  

Voor individuele casuïstiek binnen de Proeftuin Ruwaard wordt het maatschappelijk 

rendement gemeten door zogenoemde micro-analyses. Voor de micro-analyses is het 

maatschappelijk rendement teruggebracht naar twee indicatoren: het ervaren welbevinden 

van de betreffende wijkbewoner(s) en de jaarlijkse maatschappelijke kosten van de 

geleverde zorg en ondersteuning. Deze indicatoren komen voort uit de visie van de 

Proeftuin Ruwaard (“Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners een grotere (positieve) 

gezondheid ervaren tegen lagere maatschappelijke kosten”).  

VERDUURZAMING 

In het kader van de pilot ‘Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard’ zal de 

evaluatie moeten uitwijzen of dit succesvol is. Bij een positieve uitkomst zal uitbreiding van 

deze werkwijze naar andere Osse wijken voor de hand liggen. Ter illustratie, de ontwikkelde 

aanpak in de Proeftuin Ruwaard voor Jeugd wordt sinds maart 2019 (in verschillende 

vormen) uitgerold in de andere wijken. 

Voor de justitiële partijen zal een positieve evaluatie leiden tot de vraag of en hoe de 

ontwikkelde methodiek is uit te breiden naar de overige 37 gemeenten in het 

arrondissement Oost-Brabant, of daar buiten. Dit is een zeer complex vraagstuk, aangezien 

het om 37 autonome gemeenten gaat, waar het sociaal domein niet altijd identiek is 

georganiseerd, laat staan volgens de beginselen van de Osse aanpak. Bovendien vraagt dat 

bonte palet aan bestuurlijke varianten een grote inspanning van de justitiële partners om 

zich als een soortement van ‘kameleon’ te kunnen aanpassen naar telkens een enigszins 

andere couleur locale. De justitiële keten zou geholpen zijn met een sociaal domein dat in 

het arrondissement minder bont gekleurd is.  

Voor Reclassering Nederland en Novadic-Kentron Verslavingsreclassering, Raad voor de 

Kinderbescherming en Jeugdbescherming Brabant geldt dat zij nog beter in staat zullen zijn 

om ‘te doen wat nodig is’ en passend te adviseren en reclasseren, omdat informatie vanuit 

het bestuurlijke- en zorg domein wordt meegenomen en gewogen in het advies aan het OM 

en in een eventueel daarop volgend toezicht (al dan niet in een justitieel kader). Het doel is 
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gedragsverandering (terugdringen recidive), risicobeheersing en stijging van het 

welbevinden van betrokkene en systeem; dit wordt nog beter gerealiseerd in een 

gezamenlijke werkwijze met partners in het werkveld in Ruwaard (bestuurlijk, justitieel en 

zorg). Voor de effectieve verduurzaming van de pilotwerkwijze geldt het bestaan van 

wijkaanpak binnen het zorgdomein als harde randvoorwaarde. 

AANSLUITING PROGRAMMADOELEN KOERS EN KANSEN 

Het project Ruwaard sluit aan bij de, in de inleiding genoemde, drie ‘veranderlijnen’ van het 

programma Koers en Kansen. De kern van de veranderlijn ‘Veilig dichtbij’ is dat ervoor 

gezorgd moet worden dat sancties lokaal worden georganiseerd, zodat een sterke 

verbinding met de gemeentelijke integrale aanpak en de zorg mogelijk is. De sancties die 

opgelegd worden sluiten aan op de lokale situatie binnen het project Ruwaard. De tweede 

veranderlijn ‘Levensloop centraal’ stelt dat niet het strafbaar feit, de straf of de organisatie 

centraal moet worden gesteld, maar de dader en zo nodig de omgeving van de dader. In het 

project Ruwaard wordt aandacht besteed aan het profiel van de dader en niet zo zeer aan 

het strafbaar feit dat gepleegd is. Daarnaast sluit het project Ruwaard ook aan bij de laatste 

veranderlijn ‘Vakmanschap voorop’, omdat er gewerkt wordt met professionals die een 

verschil maken. De professional moet daarbij goed uitgerust zijn en de ruimte krijgen om te 

doen wat nodig is in contact met (ex-)delinquenten. Hiermee wordt de recidive verminderd 

zonder afbreuk te doen aan de andere doelen van straffen, zoals afschrikking en vergelding. 

 

MKBA-startklaar maken van project Ruwaard 

Het MKBA Kompas en bijbehorende praatplaat, beschreven in hoofdstuk 3, worden nu 

toegepast op het project Ruwaard. De vereisten worden één voor één langsgelopen, met 

daarbij een korte analyse of het project hieraan voldoet. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld 

of het project Ruwaard volgens het ontwikkelde model klaar is voor het uitvoeren van een 

MKBA. Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een korte conclusie op basis van onderstaande 

analyse. 

 

Dit project bevat een duidelijke probleemanalyse 

Nee, het project bevat geen duidelijke probleemanalyse. In de aanleiding wordt slechts 

gesproken over dat er al twee jaar een proeftuin gaande is en dat deze proeftuin streeft 

naar een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) 

gezondheid ervaren. Echter, dit heeft betrekking op project Ruwaard als geheel, maar niet 

op de pilot ‘Verbinding Justitieel ketenapparaat en Proeftuin Ruwaard’. Dit betekent dat een 

duidelijke probleemanalyse voor de pilot binnen Proeftuin Ruwaard ontbreekt.  

 

Dit project bevat een duidelijke (SMART) doelstelling 

Ja, dit project bevat een duidelijke (SMART) doelstelling. Het doel van het project is om 

ervoor te zorgen dat er een verbinding wordt gelegd tussen de justitiële keten en de 
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proeftuin én daarmee het recidivecijfer van de verdachten die woonachtig zijn in de wijk 

Ruwaard lager te laten zijn dan het landelijke recidivecijfer. Het is niet duidelijk of dit 

realistisch is, omdat niet gesproken wordt over cijfers in de doelstelling. Daarnaast wordt 

ook niet vermeld wanneer het doel bereikt moet zijn. De aspecten specifiek, meetbaar en 

acceptabel worden wel aan voldaan.  

Het project heeft daarnaast zicht op de verwachte outcome van het project. Het instellen 

van de proeftuin in Ruwaard dient ertoe dat het ervaren welbevinden van de betrokkenen 

stijgt, de maatschappelijke kosten moeten dalen en de het lokale recidivecijfer moet lager 

liggen dan het landelijke recidivecijfer. 

 

Dit project heeft een duidelijk bepaalde reikwijdte van het project 

Ja, het project Ruwaard voldoet aan deze vereiste. Het project heeft een duidelijke start 

(september 2018) en een geplande evaluatie vanaf 1 januari 2021. Hiermee is de reikwijdte 

in tijd duidelijk bepaald. Daarnaast kun je spreken van reikwijdte als het gaat om de mensen 

waar het project betrekking op heeft. Ook hier is sprake van een duidelijk bepaalde 

reikwijdte, aangezien het project zich richt op de wijk Ruwaard in Oss. Hiermee valt 

iedereen binnen de grenzen van de wijk Ruwaard onder de reikwijdte van het project. 

 

Dit project bevat een duidelijk omschreven werkwijze 

Ja, het project Ruwaard voldoet aan deze vereiste. De werkwijze van project Ruwaard is op 

basis van actie-leren. Dit betekent dat men niet eerst een plan met eisen opstelt, maar 

simpelweg begint met een aanpak. Het schrijven van een plan biedt geen antwoord op de 

vragen die leven in de wijk. Op basis van experimenteren wordt gekeken naar welke 

werkwijze aansluit bij de specifieke situatie en daarmee effectief is. Tijdens het 

experimenteren wordt gedurende bijeenkomsten en overleggen door alle betrokkenen 

gekeken naar het leerproces. Op deze manier worden problemen geïdentificeerd, opgelost 

en gedrag eventueel veranderd. 

Deze aanpak betekent dat er geen vaststaande werkwijze is. De werkwijze verschilt van 

geval tot geval, en wordt bijgesteld gedurende de looptijd op basis van de ervaringen. Dat 

betekent dat er ook een bepaalde mate van lerend vermogen in deze werkwijze zit. Deze 

‘flexibele’ werkwijze is kenmerkend voor het project Ruwaard. De werkwijze van Ruwaard is 

duidelijk omschreven, ondanks dat er geen vaststaand stappenplan is die de werkwijze 

beschrijft. Echter, het ontbreken van een vaste werkwijze maakt het vergelijken van 

casussen wel lastig. 

 

Dit project heeft inzicht in effecten van de werkwijze, middels bijv. monitoring en evaluatie 

Ja, binnen het project Ruwaard worden de effecten van de resultaten gemeten aan de hand 

van het maatschappelijk rendement. Het maatschappelijk rendement is de toegevoegde 

waarde van een maatregel, interventie of project voor de gehele maatschappij. Het geeft 

antwoord op de vraag hoe de kosten zich verhouden tot de maatschappelijke baten. Het kan 
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dus gezien worden als een kleine MKBA. Binnen het project Ruwaard wordt het 

maatschappelijk rendement gemeten voor individuele casuïstiek door middel van 

zogenoemde micro- analyses. Hiervoor is het maatschappelijk rendement teruggebracht 

naar twee indicatoren, namelijk: 

Het ervaren welbevinden van de betreffende wijkbewoner(s): Wijkbewoners geven met een 

cijfer zelf een waarde tussen de 1 en 10 aan over hun welbevinden. Dit vraagt het project 

Ruwaard vóór de proeftuinoplossing en ná de proeftuinoplossing. Indien mogelijk maken we 

na zes maanden tot een jaar een herhaalmeting. 

Jaarlijkse maatschappelijke kosten van de geleverde zorg en ondersteuning: kosten die hier 

worden berekend zijn: (1) wat kost de situatie nu op jaarbasis, (2) wat zijn de eventuele 

eenmalige kosten van de proeftuinoplossing (3) wat kost de situatie na de proeftuin op 

jaarbasis en (4) wat is de situatie van de kosten als er niets gebeurt. 

Bij het doen van deze micro analyse zijn twee typen casussen te onderscheiden, namelijk 

bestaande casussen en nieuwe casussen. Bij bestaande casussen wordt de situatie na de 

proeftuin afgezet tegen de situatie daarvoor. Op deze manier kan men zien wat het effect 

van de samenwerkingswijze is op de maatschappelijke kosten en in hoeverre dit wel of niet 

heeft geresulteerd in een beter welbevinden van de wijkbewoner(s). Bij nieuwe casussen, 

waar nog géén zorgverleners/ondersteuners betrokken zijn, wordt de situatie afgewogen 

tegen een situatie waarin het project niets zou doen.  

Zoals hierboven beschreven krijgt het project Ruwaard door middel van de micro-analyses 

inzicht in de effecten van de werkwijze van het project (individuele casussen). Hierbij zijn 

echter wel enkele kanttekeningen. Door het doen van micro-analyses wordt geen overall 

beeld van de effecten van het project geschetst. Er wordt enkel gekeken naar individuele 

casussen. Daarnaast wordt expliciet benoemd dat het maatschappelijk rendement wordt 

teruggebracht naar enkel twee indicatoren, namelijk het ervaren welbevinden van de 

wijkbewoner en jaarlijkse maatschappelijke kosten van geleverde zorg en ondersteuning. Dit 

betekent dat veel effecten die zouden kunnen optreden achterwege worden gelaten. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het effect op het veiligheidsgevoel van bewoners, of het effect op 

arbeidsintegratie van de verdachten en misschien wel het effect op de uitgaven van de 

gemeenten voor de desbetreffende wijk. Het is dus de vraag of het project Ruwaard 

voldoende haar effecten in kaart brengt.  

Dit project bevat potentie voor verduurzaming (zie scan) 

Ja, het project Ruwaard heeft potentie voor verduurzaming. De verduurzamingsscan is 

gemaakt door het onderzoeksbureau AEF en zij hebben alle projecten ook door deze scan 

gehaald. De projecten die minstens een score behalen van 980 punten hebben potentie tot 

verduurzaming. Het project Ruwaard heeft 1120 punten behaald, wat betekent dat het 

project potentie heeft tot verduurzaming. Er zijn een aantal aspecten van de 

verduurzamingsscan waar het project Ruwaard niet de volledige 100 punten heeft gescoord. 
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Het project Ruwaard zou hier nog een verbeterslag op kunnen maken. Het gaat om de 

volgende aspecten: 

 

Inhoud van het project: 

Dit project kent duidelijke (bij voorkeur SMART) geformuleerde doelstellingen of een 

duidelijke doelenboom. 

Dit project kent een ‘vernieuwende’ visie op of bijdrage aan de sanctie-uitvoering 

De aanleiding van het project bestaat uit een gedegen probleemanalyse, op basis van 

cijfermateriaal of literatuur 

 

Randvoorwaarden: 

Het project heeft merk- of meetbare positieve (en tevens gewenste) resultaten gebracht, 

bijv. via monitoring en evaluatie. 

Het is aannemelijk dat geleerde lessen door andere gemeenten of instellingen overgenomen 

kunnen worden. 

 

Dit project beschikt over voldoende en kwalitatieve data 

Ja, het project Ruwaard beschikt over voldoende en kwalitatieve data. Dit blijkt uit het feit 

dat er een gedegen projectvoorstel ligt met daarin een plan van aanpak. De werkwijze van 

het project staat voldoende op papier. In het plan van aanpak wordt ook duidelijk gemaakt 

hoe het project wordt gemonitord en geëvalueerd. Deze evaluaties van het project worden 

ook opgeschreven, wat betekent dat deze data beschikbaar is. De eerste resultaten van het 

project zijn al gepubliceerd; ook is er een rapportage over de uitgevoerde micro- analyses. 

Tot slot maakt het project Ruwaard elk jaar een leergeschiedenis rapportage. Dit is een 

overzicht van de dingen waaraan het project heeft gewerkt en de manier waarop ze dat 

hebben gedaan. De lessen die ze hebben geleerd en de inzichten die ze hebben opgedaan 

geven ze hierin zo goed als mogelijk weer. Tot slot worden alle deelnemers van het project 2 

jaar gevolgd om te zien of deze mensen niet in herhaling vallen; deze monitoring wordt ook 

gerapporteerd. Al met al lijkt het alsof er voor dit project voldoende en kwalitatieve data 

beschikbaar is. 

 
Dit project heeft zicht op de risico’s die verbonden zijn aan het project 

Deels, het project heeft zicht op de risico’s die verbonden zijn aan het project. Deze risico’s 

komen veelal voort uit de governancestructuur. Het rapport Interprofessioneel 

samenwerken (2019) maakt voor de Proeftuin Ruwaard (inclusief de pilot met de justitiële 

keten) de belemmerende en bevorderende factoren inzichtelijk voor de medewerkers, de 

teams en op organisatieniveau.  

De wijk wordt bekostigd vanuit één budget, zodat er zonder budgetschotten geld kan 

worden ingezet voor de inwoners van Ruwaard, en de regeldruk voor gemeente, 

zorgaanbieders en wijkbewoners daalt. De deelnemende partijen in Proeftuin Ruwaard 



33 
 

ontvangen één gezamenlijke ‘wijkopdracht’ van de Gemeente Oss. In het wijkkader staat 

beschreven welke verantwoordelijkheid de partijen samen nemen voor de vitaliteit van de 

(populatie in) de wijk. Ook is er een vast budget aan gekoppeld voor de komende vijf jaar. 

De vraag van de wijkbewoners staat hierbij centraal zonder dat er eerst wordt gekeken naar 

wie er moet betalen of wat dat budget aan activiteiten toestaat. 

De risico’s verbonden aan het project bevinden zich hoofdzakelijk op het terrein van 

governance (samenwerking tussen de deelnemende organisaties) en de financiën (hoe 

wordt een minimumniveau van dienstverlening gegarandeerd). 

 

Dit project heeft de mogelijkheid voor het kwantificeren en monetariseren van de werkwijze, 

resultaten en effecten 

Het project proeftuin Ruwaard heeft ervaring in het inzichtelijk maken van het gerealiseerde 

maatschappelijk rendement. Voor individuele casussen is steekproefsgewijs een 

zogenaamde micro-analyse uitgevoerd. In deze analyse worden ‘het ervaren welbevinden’ 

van de wijkbewoner gemeten als een cijfer tussen 1 en 10. Wijkbewoners geven door 

middel van het cijfer zelf een waarde aan hun welbevinden. Dit gebeurt vóór de 

proeftuinoplossing, ongeveer 6 weken na het tot stand komen van de proeftuinoplossing en 

in een herhaalmeting, ongeveer 6 maanden tot een jaar later. 

Voor het monetariseren van de effecten wordt een maatschappelijke prijslijst gebruikt. Eind 

2019 heeft de faciliterende partij van de prijslijst deze werkzaamheden echter stopgezet. 

Een dergelijk instrument is van belang om het monetariseren van maatschappelijke effecten 

(waarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn) mogelijk te maken en zodoende te 

dienen als een werkwijzer voor MKBA’s in het veiligheidsdomein.  

 

Dit project heeft een nulalternatief bepaald om vergelijking van effecten mogelijk te maken 

Theoretisch is een nulalternatief bepaald, gezien proeftuin Ruwaard inspeelt op een 

probleem waarbij er veel criminaliteit was. De situatie vóór Ruwaard moet wel 

gekwantificeerd worden om een goede vergelijking van effecten mogelijk te maken. Indien 

het project verduurzaamd wordt, d.w.z. op andere geografische locaties geïmplementeerd, 

moet dit op eenzelfde manier plaatsvinden.  

 

Dit project heeft de reikwijdte van de MKBA bepaald, bijvoorbeeld de periode waar naar 

wordt gekeken 

De reikwijdte van de MKBA kan op verschillende aspecten betrekking hebben. Op sommige 

vlakken is hier door proeftuin Ruwaard reeds invulling aan gegeven. Het uitvoeren van een 

MKBA zal kijken naar de verduurzaamde versie van proeftuin Ruwaard, dat wil zeggen een 

bredere uitrol hiervan.  

Geografisch - Proeftuin Ruwaard heeft aangegeven reeds naar de verbinding met de 

justitiële strafrechtketen op grotere schaal gekeken te hebben. Zo ligt er reeds de vraag of 
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de ontwikkelde methodiek is uit te breiden naar de overige 37 gemeenten in het 

arrondissement Oost-Brabant. Omdat het sociale domein binnen deze gemeenten niet 

identiek georganiseerd is vraagt dit een grote inspanning van alle ketenpartners.  

Tijdspan - In de proeftuin Ruwaard is reeds bepaald dat deelnemers gedurende twee jaar na 

de pilot nog geobserveerd worden om de succesfactor te bepalen. Wel moet duidelijk 

afgebakend worden of er ook naar effecten op de langere termijn, dus na deze twee jaar, 

wordt gekeken, en zo ja hoe.  

Kosten en baten - Voor een MKBA moet duidelijk afgebakend worden welke kosten en baten 

wel worden meegenomen. Er moet gespecificeerd worden of er bijvoorbeeld naar alleen de 

kosten en baten van een bepaald district (Oost-Brabant in dit geval) wordt gekeken of naar 

de gehele Rijksoverheid (gezien de input van het programma Koers en Kansen).  
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Conclusie 
 
In dit onderzoek is op verzoek van het programmateam Koers en Kansen een model van 

eisen opgesteld voor het uitvoeren van een MKBA, specifiek gericht op de projecten binnen 

het programma. Het programmateam wil gebruik maken van MKBA’s om daarmee de 

maatschappelijk toegevoegde waarde van de output van hun projecten inzichtelijk te 

maken.  

 

Het adviesbureau AEF heeft voorafgaand aan dit onderzoek een ‘checklist MKBA’ opgesteld. 

Aan de hand van deze checklist wordt gekeken naar welke projecten uit het programma 

Koers en Kansen het meest in aanmerking komen voor het uitvoeren van een MKBA. Op 

basis van inzichten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de praktijk is deze ‘Checklist 

MKBA’ uitgebreid. Inzichten vanuit de wetenschap hebben geleid tot de toevoeging van een 

goede probleemanalyse, verschillende beleidsalternatieven en een nulalternatief en een 

risicoanalyse. Aan de hand van het inzicht vanuit het bedrijfsleven is de onderbouwing van 

de samenhang tussen verschillende elementen aan de ‘Checklist MKBA’ toegevoegd. Uit de 

inzichten vanuit de praktijk zijn de beschikking over voldoende en kwalitatieve data, de 

mogelijkheid om de werkwijze, resultaten en effecten te kwantificeren en monetariseren en 

het bepalen van de reikwijdte van de MKBA, bijvoorbeeld de periode waar naar wordt 

gekeken, toegevoegd aan de ‘Checklist MKBA’. De toevoegingen vanuit de wetenschap, het 

bedrijfsleven en de praktijk heeft geleid tot een nieuw MKBA Kompas. Het MKBA Kompas 

dient als praatplaat voor projectteamleden om in kaart te brengen in hoeverre het 

betreffende project klaar is voor een MKBA.  

 

Het MKBA Kompas is in dit onderzoek toegepast op het project Ruwaard. Het ingevulde 

MKBA Kompas is bijgevoegd in bijlage 3. Uit het ingevulde MKBA Kompas is gebleken dat 

met name de reikwijdte van de MKBA nog moet worden bepaald. Hierop scoort het project 

enkel rode post-its. Daarnaast moet het project de probleemstelling expliciet benoemen, 

vermelden wanneer het doel bereikt dient te zijn, hoe realistisch dit doel is, in hoeverre de 

opgenomen risicolijst uitputtend is en welke beheersmaatregelen er worden genomen. Tot 

slot is het van belang dat voor het monetariseren van de effecten gebruik dient te worden 

gemaakt van een actuele maatschappelijke prijslijst is, welke is gestoeld op 

wetenschappelijk onderzoek. Indien aan deze punten wordt voldaan, is het project Ruwaard 

startklaar voor een MKBA. In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat het project Ruwaard voldoet 

aan de drie veranderlijnen die het programma Koers en Kansen hanteert voor een effectieve 

en toekomstbestendige sanctie-uitvoering. Indien de uitvoering van de MKBA op het project 

Ruwaard positief blijkt, dan loont het om het project landelijk uit te rollen. Hiermee wordt 

dan een nog verdere bijdrage geleverd aan een effectieve en toekomstbestendige sanctie-

uitvoering.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Verduurzamingsscan 

 

Onderdeel 1: inhoud van het project Score 

Dit project kent duidelijke (bij voorkeur) SMART geformuleerde 

doelstellingen of een duidelijke doelenboom* 

0 tot 100 

Het project is een adequate vertolking van één of meerdere veranderlijnen 

van Koers en Kansen 

0 tot 100 

Dit project kent een ‘vernieuwende’ visie op of bijdrage aan de sanctie-

uitvoering* 

0 tot 100 

De aanleiding van het project bevat een gedegen probleemanalyse, op basis 

van cijfermateriaal of literatuur 

0 tot 100 

Het project kent een theoretische onderbouwing van de gekozen 

projectaanpak 

0 tot 100 

  

Onderdeel 2: randvoorwaarden Score 

Resultaten 

pilot 

Het project heeft merk- of meetbare positieve/gewenste 

resultaten gebracht, via monitoring en evaluatie* 

0 tot 100 

De geleerde lessen uit het project zijn toegankelijkheid voor 

andere organisaties, bijv. door een handleiding 

0 tot 100 

Het is aannemelijk dat geleerde lessen door andere gemeenten 

of instellingen overgenomen worden kunnen worden* 

0 tot 100 

Financiën 

Het is duidelijk hoe dit project op de lange termijn bekostigd 

kan worden 

0 tot 100 

In dit project is invulling gegeven aan cofinanciering, min. 1/3e 0 tot 100 
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van de totale kosten is door gemeente bijgedragen 

Proces 

In dit project is inzichtelijk wat nodig is voor inbedding in de 

bestaande organisatie(s) * 

0 tot 100 

Het project bevat een duidelijke planning en inzicht in 

financiën, capaciteit, tijd en mogelijke risico’s* 

0 tot 100 

Project wordt (in de toekomst)geleid door ‘best persons’, 

ondernemende, betrokken en gemotiveerde mensen 

0 tot 100 

Het project wordt gedragen door de stakeholders, waarbij 

rollen duidelijk en geaccepteerd zijn* 

0 tot 100 

De juiste/nodige partijen zijn betrokken bij het project 0 tot 100 

De regie voor verduurzaming is helder belegd en er is een 

procesvoorstel opgesteld 

0 tot 100 

* Op dit onderdeel is een minimale score van 50 punten nodig voordat er sprake kan zijn 

van verduurzaming. 
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Bijlage 2 – Business Model Canvas 
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Bijlage 3 – Praatplaat MKBA Kompas 

 

Op de volgende pagina wordt de voorzijde van de praatplaat MKBA Kompas weergegeven, 

de pagina erna bevat de achterzijde van de praatplaat. De praatplaat behoort op groot 

formaat en dubbelzijdig afgedrukt te worden. Een beschrijving van de werkwijze wordt 

gepresenteerd op de achterzijde en op pagina 24 van dit rapport. 
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