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Voorwoord 
 

Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 

dat Partners+Pröpper, Denkers en doeners voor de publieke zaak, heeft uitgevoerd in opdracht van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Zo’n 95 deelnemende gemeenten hebben hun kennis en ervaring gedeeld rond vier 

verdiepingsthema’s: 

– Sturen op maatschappelijke effecten 

– Keten- en netwerksamenwerking inrichten 

– LEAN-inrichting en digitalisering 

– Subsidiëren of inkopen? 

 

Deze handreiking is mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen en energie die de deelnemers 

hebben ingebracht in verschillende werkbijeenkomsten en conferenties. We willen hen daarvoor 

hartelijk bedanken! 

 

We wensen u veel inspiratie en succes toe bij het toepassen van deze handreiking en gaan graag in 

op eventuele vragen. 

 

Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper 

Jurgen de Jong, senior adviseur Partners+Pröpper 

Contact: j.dejong@partnersenpropper.nl 

 

December 2013 

 

Relatie met de andere handreikingen 

Het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 heeft vier handreikingen opgeleverd. Deze 

handreiking Sturen op maatschappelijke effecten vormt de basis en gaat vooraf aan Keten- en 

netwerksamenwerking inrichten en Subsidiëren of inkopen? De Verkenner verbetering 

subsidieproces gaat over de interne organisatie van het subsidieproces en staat los van deze 

handreiking. 
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Sturen op maatschappelijke effecten 
 

 

Figuur 1.1: sturen op maatschappelijke effecten met vijf aandachtsgebieden. 

 

Waarom deze handreiking? 

Sturen op maatschappelijke effecten was vanaf de start van het werkprogramma Subsidie zonder 

Moeite 2012-2013 het meest genoemde thema. Dat het thema de gemoederen binnen gemeenten 

bezighoudt, bleek bijvoorbeeld uit grote belangstelling voor de werkbijeenkomsten die de 

gemeenten Utrecht en Almere hebben verzorgd in mei en november 2013. Sturen op 

maatschappelijke effecten gaat onder andere over: 

– subsidies nadrukkelijker en gerichter inzetten om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren; 

– sturen op effecten in plaats van uitvoeringsprestaties en activiteiten van subsidieontvangers; 

– samenwerken vanuit vertrouwen en maatschappelijke partners ruimte geven om vanuit eigen 

inzicht en professionaliteit te kunnen werken; 

– een duidelijke rolverdeling: de gemeente gaat over het ‘wat’ en partners over het ‘hoe’; 

– dereguleren en lagere administratieve lasten door een andere manier van verantwoorden. 

 

De opzet van deze handreiking 

Met deze handreiking bieden we een ‘hoofdroute’ om te sturen op maatschappelijke effecten. Er 

komen vijf aandachtsgebieden aan bod waar je als gemeente op moet letten en aan kunt 

werken. We hebben deze handreiking geschreven vanuit een aantal uitgangspunten: 

 

1 Sturen op maatschappelijke effecten doe je als gemeente voor de publieke zaak. Waar we in 

deze handreiking spreken over de ‘gewenste situatie’, gaat het altijd over de gewenste 

situatie in of voor de samenleving. 

 

2 Sturen op maatschappelijke effecten is geen technocratische aangelegenheid. Partijen hebben 

uiteenlopende belangen en denken verschillend over de ‘gewenste situatie’. Sturen op 

maatschappelijke effecten heeft daarom alles te maken met belangenafwegingen en het 

maken van keuzes. 
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3 Je kunt sturen wat je wilt, maar voor het realiseren van doelen ben je sterk afhankelijk van 

anderen. Je kunt vrijwel niets in je eentje en hebt bewoners, bedrijven, belangengroepen, 

vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en mede-overheden nodig om iets van 

de grond te krijgen. 

 

 Samenwerken loopt daarom als rode draad door de aandachtsgebieden Visie vormen, Richten, 

Kiezen en Verkennen en evalueren heen. Voor de processtappen die we daar suggereren, heb 

je vrijwel altijd anderen nodig. In het hoofdstuk Samenwerken geven we daar voorbeelden 

van. 

 

4 Sturen op maatschappelijke effecten en ze van de grond krijgen is ingewikkeld! 

Maatschappelijke effecten benoemen is één, maar ze meetbaar maken…? En de samenleving is 

maar zeer beperkt ‘maakbaar’. Je kunt partners aansturen op een bijdrage aan 

maatschappelijke effecten, maar kun je ze er redelijkerwijs ook op afrekenen…? 

 

 Met deze handreiking wordt sturen op maatschappelijke effecten niet ineens makkelijk. We 

reiken wel structuur en een helder begrippenkader aan. De verschillende termen buitelen 

ook op dit terrein over elkaar heen: effecten, doelen, resultaten, prestaties, maatstaven, 

normen, indicatoren, stappen - om er maar een paar te noemen. Sturen op maatschappelijke 

effecten vraagt een methodische manier van werken die je met een zekere strengheid moet 

volgen.   

 

5 Deze handreiking is work in progress. Per aandachtsgebied reiken we een aantal 

processtappen en kwaliteitscriteria aan en noemen we valkuilen die je als gemeente zou 

moeten vermijden. We nodigen gemeenten uit om de manier van denken na dit 

werkprogramma Subsidie zonder Moeite uit te gaan proberen. Op basis van de ervaringen 

ontwikkelen we deze handreiking graag door! 
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1 Visie vormen 

Sturen op maatschappelijke effecten start met het 

vormen van een visie: een droom die de gewenste 

maatschappelijke situatie uitbeeldt. Wat zijn 

verschillende perspectieven waarmee je naar de 

samenleving kunt kijken? Wat zijn verschillende 

belangen die spelen en hoe weeg je die belangen? 

Visievorming heeft een politiek aspect: wat voor de 

één gewenst is, kan voor de ander ongewenst zijn. 

Zo zijn extra parkeerplaatsen voor de één een lust 

en voor de ander een last. Als het om een politieke 

visie gaat, speelt uiteraard de raad een rol, maar 

ook de belanghebbenden en belangstellenden in de 

samenleving hebben hierin hun aandeel. 

 

Resultaat: een wenkend toekomstperspectief en een algemeen beeld van de gewenste situatie. 

 

Processtappen 

Zinvolle stappen om tot een visie te komen zijn (in een willekeurige volgorde): 

1 Zicht krijgen op wat er speelt in de samenleving en problemen en hun oorzaken begrijpen. 

 

2 Dromen over de toekomst en beschrijven hoe de gewenste situatie er uitziet. 

 

3 Vanuit verschillende perspectieven naar de situatie kijken. Wat leer je als je vanuit het 

perspectief van verschillende partijen in de samenleving naar de situatie kijkt? 

 

4 Normen en waarden benoemen die de gewenste situatie concreet maken. 

 

Kwaliteitscriteria 

1 De visie gaat over de gewenste situatie in de samenleving. Wat in de samenleving speelt 

is leidend en geen interne kwestie. Uitgangspunt van deze handreiking is dat het 

gemeentebestuur zich inzet voor de ‘publieke zaak’ en samen met partners iets wil realiseren 

voor de samenleving. 

 

2 De visie bundelt belangen waar dit kan en beslecht belangen waar dit moet. De visie 

heeft oog voor alle relevante belangen die spelen. De visie is creatief in het zoeken naar 

mogelijkheden om zoveel mogelijk belangen te dienen (‘win-winsituatie’). Als dat niet lukt, 

biedt een visie duidelijkheid welke belangen prevaleren of wat de weging is. 

 

3 Een visie is omvattend: het heeft betrekking op alle relevante aspecten die te maken hebben 

met een het onderwerp, beleidsterrein, gebied of de doelgroep waar het over gaat.  

 

4 De visie biedt een stip op de horizon, een horizon die voldoende lang is en ruimte geeft om 

ergens naar toe te werken. 

 

5 De visie is sturend: deze maakt in eerste lijn duidelijk wat je wel en niet gaat doen.  
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6 De visie is inspirerend en uitnodigend voor maatschappelijke partners om aan bij te 

dragen. 

 

7 De visie is consistent en bevat geen onderdelen die strijdig zijn met elkaar. 

 

8 Een visie is niet ‘belast’ met de vraag of er voldoende middelen beschikbaar zijn om de 

visie waar te maken. Middelen komen aan de orde bij Richten en Kiezen. Bij Visie vormen mag 

je nog ‘dromen’, los van beschikbare middelen. 

 

Valkuilen 

– De visie te gedetailleerd of te technisch maken, zodat deze niet meer stuurt, inspireert en 

uitnodigt. 

– Een visie die te dicht blijft bij wat je op korte termijn kan realiseren en geen droom bevat voor 

de langere termijn. 

– Een te algemene visie of een visie die teveel open deuren bevat (“Wereldvrede en geluk voor 

iedereen”). 

– Voorbij gaan aan de verschillende belangen en belangentegenstellingen die spelen.  

– Een visie die problemen wil oplossen die niet spelen. Of meer in het algemeen een visie die 

niet is gestoeld op een goed inzicht in de feitelijke situatie. 

– Een papieren visie die door de ‘waan van de dag’ geen richting geeft. 

 

 

2 Richten 

Richten betekent het vizier scherp stellen. Richten betekent 

dat je de visie nader uitwerkt en scherp maakt waar je aan 

wilt werken. Je maakt precies wat je bijdrage is en wat in 

samenwerking met partners het gewenste resultaat is.  

 

Resultaat: een uitwerking van de visie in evalueerbare 

doelen, een strategische visie op realisatie en keuzemogelijkheden. 

 

Processtappen 

DE ALGEMENE GEWENSTE SITUATIE VERTALEN IN EVALUEERBARE DOELEN 

1 Breng de feitelijke situatie in beeld en vergelijk deze met de gewenste situatie. Is er 

een verschil en is dit verschil groot? Is de gewenste situatie nog ver weg? Of is de gewenste 

situatie al bijna bereikt? 

 

2 Vertaal dit verschil in één of meer mogelijke hoofddoelen. 

 

3 Maak de hoofddoelen evalueerbaar door deze te vertalen in subdoelen. Werk bijvoorbeeld 

met een boomstructuur om het hoofddoel in een aantal lagen steeds concreter te maken. 

Werk door tot je doelen hebt op het meest concrete niveau – deze vormen dan tegelijkertijd 

indicatoren voor succes. 

 

Figuur 1.2 geeft een voorbeeld van een uitwerking van een gewenste situatie in evalueerbare 

doelen.  
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Figuur 1.2: een voorbeeld van een goede uitwerking van een maatschappelijk gewenste situatie in 

evalueerbare doelen (NB: subdoelen zijn in het voorbeeld niet volledig dekkend).  

NAAR EEN STRATEGISCHE VISIE OP REALISATIE EN MIJLPALEN 

4 Inventariseer mogelijke middelen waarmee je doelen kunt realiseren.  

 

5 Ontwikkel een strategische visie op realisatie: hoe 

wordt het probleem benaderd? Wat zijn belangrijke 

algemene principes en uitgangspunten? Wat zijn de 

belangrijkste middelen en in welke volgorde en 

samenhang moeten deze worden ingezet?  

 

6 Benoem belangrijke mijlpalen die op weg naar de 

gewenste situatie gehaald moeten worden. Mijlpalen 

kunnen zijn: 

– Tussentijdse resultaten: stappen of niveaus 

aanbrengen in subdoelen die aangeven in welk tempo het subdoel gerealiseerd wordt. 

Bijvoorbeeld bij subdoel 1.3 in figuur 1: nu voldoet 70% van de gebouwen aan de 

brandveiligheidseisen, in 2014 moeten we op 78% zitten en in 2015 wordt de laatste 2% 

overbrugd. 

– Uitvoeringsprestaties: middelen, maatregelen, interventies, aanpak et cetera die ook 

werkelijk worden ingezet (en dus uitgevoerd) om het doel te realiseren. 

– Besluitvormingsprestaties: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleidsnota’s, 

programma’s en plannen. 

– Beleidsvoorbereidingsprestaties: verkenningen uitvoeren, onderzoek doen, bestaand 

beleid evalueren et cetera. 

 

7 Leg een eerste koppeling met benodigde/beschikbare budgetten. 

 

Voorbeelden van 
strategische uitgangspunten 

– Eén gezin, één plan, één 
regisseur 

– Outreachend werken 

– Bewoners mede-
verantwoordelijk maken voor 
problemen en oplossingen 

– ‘Zacht’ waar het kan, 
handhaven en doorpakken als 
het moet. 
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Kwaliteitscriteria 

1 Hoofd- en subdoelen zijn net als de visie geformuleerd in termen van de gewenste situatie 

in de samenleving.  

 

2 Hoofd- en subdoelen drukken uit welk deel van het verschil tussen feitelijke en 

gewenste situatie overbrugd moet worden.  

 

3 Hoofd- en subdoelen bevatten geen middelen/activiteiten. Bijvoorbeeld het houden van 

een voorlichtingscampagne voor het bevorderen van verkeersveiligheid in schoolzones is geen 

subdoel maar een middel. 

 

4 Het geheel van hoofddoelen, subdoelen en indicatoren moet evalueerbaar zijn. Dat wil 

zeggen: 

– specifiek: concreet, eenduidig te interpreteren, heldere afbakening en reikwijdte qua 

bijvoorbeeld onderwerp, doelgroep of gebied. ‘Duurzame woningbouw’ is bijvoorbeeld niet 

specifiek. 

– meetbaar: doelbereiking is daadwerkelijk waarneembaar en kan aan de hand van 

eenduidige normen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: ‘het aantal beschikbare plaatsen 

voor kinderopvang in een gemeente’. 

– tijdgebonden: met een zo precies mogelijke tijdbepaling aangeven wanneer het doel 

moet zijn gerealiseerd. 

 

5 Subdoelen en indicatoren dekken zo volledig mogelijk het hoofddoel en bevatten 

tegelijkertijd geen nieuwe aspecten. Indicatoren waarmee je realisatie van het hoofddoel wilt 

meten, raken de kern van het hoofddoel, niet alleen ‘randverschijnselen’. 

 

6 De strategische visie op realisatie gaat zoveel mogelijk uit van een integrale aanpak. Dat 

betekent het slim, innovatief en samenhangend inzetten van mensen en middelen – het liefst 

ten gunste van meerdere hoofd- en subdoelen tegelijk. 

 

7 Er is zicht op de causale relatie tussen middelen en doelen: het is redelijkerwijs te 

verwachten dat inspanningen van partners ook de verwachte meerwaarde opleveren. 

 

Valkuilen 

– In het uitwerken en evalueerbaar maken van doelen focussen op direct telbare indicatoren of 

indicatoren waarover je al gegevens hebt. Werk vanuit de inhoud en laat de vraag of doelen 

makkelijk of moeilijk meetbaar zijn in eerste instantie achterwege. 

– Vluchten in obligate indicatoren die de kern van het doel maar zeer beperkt raken. 

Bijvoorbeeld: het aantal leden van sportverenigingen als indicator voor een gezonde leefstijl. 

– Weinig ambitieuze doelen formuleren omdat gemeente of partners er niet op af willen worden 

gerekend. 

– Alleen afrekenen op uitvoeringsprestaties omdat het moeilijk is om effecten toe te rekenen 

aan de bijdragen van individuele partners. En doelen om die reden maar niet evalueerbaar 

maken. 

– Partijen niet sturen op een bijdrage aan de gewenste situatie, omdat het moeilijk is om hun 

aandeel in de realisatie tastbaar te maken en je hen hierop niet direct kunt afrekenen. Partijen 

niet kunnen afrekenen op effecten wil niet zeggen dat je ze er niet op kunt aansturen! 
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3 Kiezen 

Kiezen betekent knopen doorhakken over al het voorbereidende 

werk dat in het kader van Richten is gedaan. Dat betekent een 

besluit over doelen, strategische visie op realisatie, aanpak en 

budget. Een klap op een meerjarenperspectief dat aangeeft 

waaraan gemeente en partners gaan werken. Niet alleen het ‘wat’ 

en het ‘hoe’ worden definitief duidelijk, maar ook het ‘wie’: het is 

duidelijk welke keten of welk netwerk aan partners de doelen 

realiseert en wie welk aandeel levert. Kiezen betekent ook dat dit 

alles naar buiten toe wordt ‘gedeclareerd’.  

 

Resultaat: een duidelijke keuze: wat is de gewenste situatie waar je als gemeentebestuur (in 

samenwerking met partners) voor gaat. Een meerjarig perspectief op ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’ als basis 

voor duurzame samenwerking. 

 

Processtappen 

KEUZEMOGELIJKHEDEN ONTWIKKELEN 

Om te kunnen kiezen moet je over keuzemogelijkheden beschikken. Met keuzemogelijkheden 

maak je inzichtelijk wat de mogelijke ambities zijn en wat het bijbehorende ‘prijskaartje’ is. 

Daarmee is mogelijk verschillende ambitieniveaus zorgvuldig af te wegen en actief te sturen op het 

ambitieniveau waar je voor kiest. 

 

1 Werk verschillende ambitieniveaus uit per doel. 

 

2 Maak expliciet op welk niveau je wilt sturen: puur op maatschappelijke effecten of ook op 

in te zetten middelen. 

 

3 Benoem de benodigde mijlpalen om dat ambitieniveau te bereiken (uitvoeringsprestaties, 

besluitvormingsprestaties en beleidsvoorbereidingsprestaties). 

 

4 Koppel een prijskaartje aan iedere set ambitieniveaus en mijlpalen. 

 

Figuur 1.3 illustreert hoe dit eruit kan zien. 

 

Figuur 1.3: vijf ambitiesniveaus en prijskaartjes voor bibliotheekwerk.   
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BESLUITVORMING  

5 Organiseer besluitvorming over de gevormde visie, doelen, strategische visie voor realisatie, 

middelen en budget. Vestig het gekozen ambitieniveau. 

 

SAMENWERKING ORGANISEREN 

6 Organiseer de benodigde samenwerking met en tussen partners die een bijdrage gaan 

leveren aan de realisatie van de doelen (zie de handreiking Keten- en netwerksamenwerking 

inrichten voor een aantal basismodellen). 

 

7 Werk zo precies mogelijk uit welk aandeel partners leveren. 

 

8 Gebruik deze uitwerking van de aandelen voor het maken van prestatieafspraken en het 

vestigen van financiële relaties (zie de handreiking Subsidiëren of inkopen?). 

 

Kwaliteitscriteria 

1 Doelen en mijlpalen zijn zodanig goed uitgewerkt dat het mogelijk is om het aandeel van 

verschillende partners in de realisatie te benoemen. 

 

2 Inhoudelijke en financiële afspraken met en tussen partners zijn zoveel mogelijk 

gekoppeld aan hun aandeel en bijdrage aan het realiseren van de gewenste situatie 

(financieren en afrekenen op doelbereiking en niet op uitvoeringsprestaties). 

 

3 De keuze is ook werkelijk uitvoerbaar. 

 

Valkuilen 

– Het gemeentebestuur formuleert te veel ambities en te veel eisen – terwijl realisatie 

afhankelijk is van partners én deze partners niet gehoord zijn of niet akkoord gaan. Denk aan 

een gemeentebestuur dat ambitie op ambitie stapelt als het gaat om ruimtelijke en 

stedenbouwkundige kwaliteit en daarmee projectontwikkelaars de stad uitjaagt. 

– Keuzes zijn non-keuzes waarbij het gemeentebestuur inzet op zaken die onverenigbaar zijn. In 

een buurt met weinig ruimte wordt ingezet op veel groen, een ruim aantal parkeerplaatsen en 

voldoende speelruimte voor de kinderen – terwijl dat dus niet kan. 
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4 Verkennen en evalueren 

Verkennen en evalueren gaat om werken aan goed zicht 

op en begrip van de ‘feitelijke situatie’. Zonder echt 

inzicht in de maatschappelijke opgave is het niet mogelijk 

te sturen op maatschappelijke effecten. Je moet weten 

hoe ver de gewenste situatie af ligt van de feitelijke 

situatie nu. Anders kun je alleen dromen en niet sturen. 

Verkennen en evalueren is een continu proces: het vraagt 

een stevige investering aan de voorkant om te kunnen 

Richten en Kiezen, maar het is minstens zo belangrijk om 

tussentijds doelbereiking te monitoren en de effectiviteit 

van de aanpak te evalueren.  

 

Resultaat: een goede informatiepositie over de feitelijke situatie en problematiek nu en hoe die 

zich over de tijd ontwikkelt in de richting van de gewenste situatie. 

 

Processtappen 

VERKENNEN 

1 Analyseer de feitelijke situatie: wat is de maatschappelijke opgave die speelt? Wat is de 

problematiek en wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken? 

 

2 Verdiep met een ‘actoranalyse’. Voor wie is de feitelijke situatie een probleem? Voor wie 

juist een uitkomst? Wie is de probleemeigenaar? Wie veroorzaakt het probleem en wie heeft 

mogelijke oplossingen in handen? 

 

3 Verdiep met kansen en barrières: wat zijn kansen om de opgave aan te pakken en de 

feitelijke situatie dichter bij de gewenste situatie te brengen? Wat zijn barrières die in de weg 

staan en overwonnen moeten worden? 

 

4 Breng het procesverloop tot nu toe in kaart: wat is er tot nu toe gebeurd om aan de 

maatschappelijke opgave te werken? Wat waren de belangrijkste keuzes, investeringen en 

effecten?  

 

5 Benoem aangrijpingspunten: wat zijn de belangrijkste aangrijpingspunten voor aanpak en 

oplossing van de problematiek? Welke factoren zijn beïnvloedbaar en welke niet? 

 

EVALUEREN 

6 Stel een evaluatiekader op. Leg hierin vast welke hoofd- en subdoelen die bij Richten zijn 

uitgewerkt, worden geëvalueerd. 

 

7 Organiseer dat er over de tijd systematisch gegevens worden verzameld die in de 

evaluatie gebruikt kunnen worden. De doelen op het ‘meest concrete niveau’ bieden hiervoor 

houvast. Focus niet alleen op kwantitatieve indicatoren, maar overweeg ook kwalitatieve 

indicatoren (zie kader voor een voorbeeld). 
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VOORBEELD VAN EEN KWALITATIEF INDICATOR IN DE VORM VAN EEN ‘VERHAAL’ 

“De brede school is er voor kinderen van 0 – 12 jaar en hun sociale context in de wijk. Ouders 
komen er met hun kinderen vanaf het eerste bezoek aan het consultatiebureau tot en met de 
laatste schooldag. Jonge kinderen worden er opgevangen op de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf. Schoolgaande kinderen kunnen er de hele dag terecht, van 's morgens 8.00 tot 
's avonds 18.00 uur. Het basisonderwijs vormt het hart en de ruggengraat van de brede school. 
Onder schooltijd zijn er geregeld (groepen) kinderen te vinden in de ruimte van de bibliotheek en 
ook buiten schooltijden is de bieb een plek voor ontmoeting en informatie. Daarnaast is er zorg 
voor kinderen en gezinnen: de schoolarts houdt er spreekuur en het schoolmaatschappelijk werk 
is direct bereikbaar. Tussen de middag worden kinderen op een professionele manier opgevangen 
en na schooltijd is er een gevarieerd aanbod van sportieve, culturele en kunstzinnige activiteiten. 
Voor ouders is er een cursusaanbod op het vlak van opvoeding, zorg en Nederlands (o.a. als 
tweede taal). De brede school is regelmatig in de avonduren in gebruik. De Brede School is een 
kloppend hart in de wijk. Qua huisvesting ligt het accent op ontmoeting, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid. De Brede School is een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en hun 
ouders. De buitenruimte is aantrekkelijk ingericht, er zijn speelvoorzieningen in de directe 
omgeving en de verkeersveiligheid is gewaarborgd.” 

 

8 Spreek met partners een evaluatiemethode af. Voert de gemeente de evaluatie uit? Doen 

samenwerkingspartners een zelfevaluatie? Worden ‘klanten’ bij de evaluatie betrokken? 

 

9 Stel vast hoe vaak en wanneer evaluatie plaatsvindt. 

 

10 Benut de uitkomsten van evaluaties om opnieuw te richten en te kiezen. 

 

Kwaliteitscriteria 

1 Voldoende inzicht in de feitelijke situatie: je hebt goed zicht op de omvang en 

complexiteit van de problematiek en goed begrip van de belangrijkste oorzaken. 

 

2 Informatie over de feitelijke situatie is objectief en niet gekleurd door belangen van 

individuele partners.  

 

3 Continuïteit: de opgebouwde informatiepositie gaat niet verloren als het ‘landschap’ van 

samenwerkingspartners, bijvoorbeeld wanneer subsidierelaties met gevestigde partijen 

worden beëindigd en nieuwe spelers het werk gaan doen. 

 

4 Evaluatiekader, -methode en -frequentie maken het mogelijk om de feitelijke situatie 

doorlopend te monitoren en te volgen hoe deze zich over de tijd ontwikkelt. 

 

5 Het evaluatiekader en de -methode worden consequent en eenduidig toegepast door alle 

partners met een aandeel in het realiseren van de gewenste situatie. 

 

6 Evaluatieresultaten worden gedeeld met alle partners en daadwerkelijk benut voor 

bijsturing. 
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5 Samenwerken 

De gewenste situatie realiseren kun je als 

gemeente niet alleen. Sturen op maatschappelijke 

effecten vraagt om intensieve samenwerking met 

partners. Je hebt ze zeer waarschijnlijk nodig bij 

Visie vormen, Richten, Kiezen en Verkennen en 

evalueren. Bij de processtappen geven we daarom 

per aandachtsgebied voorbeelden van de acties 

die je in samenwerking met anderen uitvoert. 

 

Resultaat: een duurzame samenwerkingsrelatie 

met partners – als solide basis om te werken aan de maatschappelijk gewenste situatie. 

 

Processtappen 

VISIE VORMEN 

– Partijen uitnodigen om in een interactief proces mee te bouwen aan de visie. 

– De gemeenteraad in stelling brengen om belangen te benoemen en eventuele 

belangentegenstellingen zichtbaar te maken.  

– De gemeenteraad meenemen in het gedachtegoed van sturen op maatschappelijke effecten, 

waaronder het idee dat (1) sturen op maatschappelijke effecten en (2) partijen afrekenen op 

een bijdrage aan maatschappelijke effecten verschillende dingen zijn.  

 

RICHTEN 

– Expertise van partners benutten om na te gaan of en hoe hoofd- en subdoelen meetbaar 

kunnen worden gemaakt. 

– Betrokken partijen laten zien welke belangentegenstellingen spelen en hen zelf vragen deze te 

beslechten. 

– Partners vragen om een strategische visie op realisatie te ontwikkelen. 

 

KIEZEN 

– Partners in de samenleving via een aanbesteding laten bieden op het realiseren van het 

meerjarenperspectief (zelf over het ‘wat’ gaan en het ‘hoe’ overlaten aan partners). 

 

VERKENNEN EN EVALUEREN 

– Kennis, expertise en ervaringsdeskundigheid van partners benutten om inzicht te krijgen in de 

feitelijke situatie. 

– Gezamenlijk met kernpartners een probleemanalyse en analyse van kansen en barrières 

maken. 

– Met partners een informatiesysteem/ klantvolgsysteem ontwikkelen waarmee doelbereiking 

kan worden gemonitord. 

– Partners verantwoording laten afleggen over hun aandeel in het bereiken van doelen. 

– Partners samenbrengen in ‘vertelsessies’ voor gezamenlijke evaluatie van de effectiviteit van 

de gekozen aanpak. Creëer een veilige omgeving waarin leren en evalueren is los gekoppeld 

van verantwoording afleggen over resultaten in het kader van de subsidierelatie. 
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Kwaliteitscriteria 

Voor het aandachtsgebied Samenwerken is het centrale criterium in hoeverre je als gemeente zelf 

een goed samenwerkingspartner bent. Hoe zou je willen dat andere partijen zich naar jou 

opstellen in een samenwerking? Die spiegel levert de volgende opstelling naar buiten op: 

 

Een goed samenwerkingspartner is… 

open en goed 

geïnformeerd  
– Is geïnteresseerd in wat er leeft in de samenleving 

– Kent belangen, wensen, motieven en opvattingen van 

samenwerkingspartners 

– Heeft zicht op initiatieven en energie  

betrouwbaar en 

duidelijk  
– Is helder over beleidsruimte, rollen en spelregels 

– Praat met één mond en komt afspraken na 

– Is transparant over het procesverloop 

gecommitteerd  – Geeft prioriteit en zet capaciteit in 

– Zorgt voor continuïteit in inzet 

– Zit aan tafel met een helder mandaat 

– Is bereid te investeren en brengt middelen in 

gericht op het 

bundelen van 

krachten  

– Streeft naar synergie en verbindt partijen 

– Beslecht belangentegenstellingen en conflicten 

– Creëert ruimte voor anderen 

– Is bereid compromissen te sluiten 

– Geeft en neemt in het licht van de eigen rol en inbreng 

Figuur 1.4: vier eigenschappen van een goed samenwerkingspartner. 

 


