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Inleiding 

 
Het Rijk, corporaties en gemeenten zijn samen een uitdaging aangegaan om de 40 

aandachtswijken integraal te versterken. Gezamenlijk zijn deze partijen 

verantwoordelijk dat de aandachtswijken binnen 8 a 10 jaar zijn omgevormd tot 

vitale woon-, werk- en leefomgevingen waar het prettig wonen en werken. Om dat 

te realiseren dienen activiteiten en doelen aan- en bijgestuurd te worden. En wordt 

er door de betrokken partijen verantwoording afgelegd aan de bewoners  en  

gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden.  

 

De minister rapporteert de Tweede Kamer over de voortgang van de wijkaanpak. 

Daarvoor is samen met gemeenten en corporaties een monitor ontwikkeld. De 

basis voor de monitor zijn landelijke gegevens over met name de outcome-

effecten. Het gaat daarbij om lange termijn ontwikkelingen die niet op korte 

termijn tot uiting komen.  

 

Om toch op korte termijn de voortgang in de wijkaanpak te kunnen vaststellen, 

maakt elke gemeente met één of meerdere aandachtswijken op een of andere 

wijze gebruik van een outputmonitor. Deze outputmonitoring is geen 

verantwoording richting het Rijk. Het Rijk kan deze gegevens voor o.a de Tweede 

Kamer gebruiken om de voortgang van het beleid te illustreren. De 

outputmonitoring kent geen vast format
1
. Gemeenten zijn vrij een en ander in te 

richten passend bij hun wijkactieplan en de intergemeentelijke planning en 

controlecyclus. 

 

Voor deze outputmonitoring is, op verzoek van gemeenten en corporaties, actief 

gezocht naar kennisuitwisseling op basis van goede voorbeelden, door 

ondersteuning van een expert op het gebied van monitoren
2
, en met behulp van 

een compacte Handreiking. Deze Handreiking ligt nu voor u.  

 

Deze Handreiking, bedoeld voor gemeenten en corporaties en hun uitvoerende 

organisaties in de wijkaanpak, biedt vooral een set aan argumenten, 

onderbouwingen, tips en trucs en heeft geen enkel verplichtend karakter.  

 

Leeswijzer 
Deze Handreiking is als volgt opgebouwd: 

A. Waarom is outputmonitoring handig, welke politieke en procesdoelen 

kunnen ermee worden gediend? 

B. Hoe kan outputmonitoring goed worden georganiseerd, welke partijen zijn 

te betrekken? 

C. Hoe pak je het aan? Welke stappen zijn nodig in het proces? 

 

In de bijlage zijn een paar praktische tools/instrumenten opgenomen als 

voorbeeld.

                                                
1
 Een select aantal outputindicatoren zal worden gevormd om de voortgang op landelijk niveau in beeld te houden (zie bijlage 1) 

2
 Deze functie vervult Ecorys. U kunt contact opnemen met Wouter Vos (wouter.vos@ecorys.com, 010 453 8405) en Damo Holt 

(damo.holt@ecorys.com, 010 453 8623) 
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1.1 A.  Waarom output-monitoring? 

 
1. Zicht op voortgang 

- De outputgegevens kunnen verwerkt worden tot adequate sturings- en 

verantwoordingsinformatie; 
 
Tip uit de praktijk: 
Deze gegevens kunnen direct voortgezet worden in de programmabegroting (vb.: Utrecht) 

 
- Outputmonitoring helpt de wijkaanpak adequaat te kunnen verantwoorden 

richting gemeenteraad en besturen van corporaties; 

NB. Het gaat daarbij niet om verantwoording naar het Rijk. 

 
- Burgers willen de concrete voortgang in de wijkaanpak beleven. Ze willen 

voldoende geïnformeerd worden over de voortgang in de wijkaanpak door 

gemeenten. (Het tijdsaspect speelt hierbij een belangrijke rol. De realisatie 

van een brede school kan bijvoorbeeld enkele jaren kosten; laat dan ook 

van jaar tot jaar zien hoe ver het staat met realisatie van die school.) 

 
- De verantwoording aan de gemeenteraad kan worden gebruikt om derden 

(waaronder de Minister WWI) te informeren over de voortgang. 

 

- Naast het informeren dient de gemeente ook de besteding van die gelden te 

verantwoorden, die de minister van WWI met ingang van 2008 

beschikbaar heeft gesteld voor de wijkaanpak.  Deze gelden zijn 

opgenomen in de decentralisatie uitkering waarvan de besteding in de 

gemeentelijke jaarrekening verantwoord moet worden aan BZK (via de 

Sisa-systematiek
3
). Belangrijk is hierbij dat de middelen vrij besteedbaar 

zijn. De verantwoording is in eerste plaats voor de gemeenteraad en in 

tweede plaats kan de informatie gebruikt worden richting het rijk.  

 

- Bij Kamervragen kan Minister WWI een beroep doen op de gemeenten 

om een gezamenlijk antwoord te formuleren. 

 

- Naast WWI geldt het voorgaande ook voor andere ministeries. Deze zijn 

benoemd in de brief van WWI van 1 februari 2008 aan de Colleges van 

B&W. Hun gelden komen in de vorm van decentralisatie uitkeringen en 

specifieke uitkeringen. Voor de verantwoording daarvan geldt ook de Sisa 

systematiek, waarbij de afspraken en/of regelgeving met deze ministeries 

leidend zijn.  

 
 

                                                
3
 Sisa: Single Information Single Audit 
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2. Inhoudelijke voordelen voor de wijkaanpak 

- Doordat de gewenste outcome vaak pas na langere termijn te meten is, is 

het risico groot dat de aandacht voor de uitvoering verslapt. Het volstaat 

daarom niet alleen de outcome te meten maar ook de voortgang op 

onderdelen in de uitvoering dient inzichtelijk te worden gemaakt; 

 

- Outputmonitoring heeft als voordeel dat het gevoel ontstaat bij de 

uitvoerende partijen en personen dat wordt gemeten waar ze werkelijk grip 

op kunnen hebben; 

 

- Outputmonitoring dwingt projectleiders en betrokkenen op voorhand een 

duidelijke focus te leggen op wat ze concreet, bij wie en wanneer willen 

bereiken, het bevordert resultaatgericht werken alsmede het hanteren van 

een zeker realisme over wat er wel en niet in die bepaalde tijd te bereiken 

is. Dit voorkomt vervolgens weer teleurstellingen; 

 

- Outputmonitoring als middel voor programmatoets: 

De monitor kan dienen ter bijsturing van het programma indien: 

o de uitgevoerde of de uit te voeren acties (output) niet haalbaar zijn of 

niet meer wenselijk zijn. 

o de uitgevoerde of uit te voeren acties (output) niet meer effectief zijn, 

dwz als de output niet meer in lijn loopt met de outcome (gewenste 

maatschappelijke effecten).  

 
- Op projectniveau wordt inzichtelijk bij welke projecten weinig voortgang 

is. Dit biedt de kans om op tijd bij te sturen.  

 
Tip uit de praktijk: 
Maak een stoplichten-model (groen, oranje, rood) van zowel outcome als output. De voortgang wordt in 
een oogopslag inzichtelijk gemaakt (vb.: Utrecht, Deventer) 

 
3. Politieke en communicatieve overwegingen: 

- Het biedt de mogelijkheid voortgang, successen en knelpunten in de 

wijkaanpak te kunnen tonen richting lokale politici, media en de Tweede 

Kamer 

 

- Outputmonitoring draagt bij aan het op de (lokale en nationale) politieke 

agenda houden van de Wijkaanpak; 

 

- Het draagt bij aan het vasthouden van de aandacht van burgers en media. 

Het is belangrijk te laten zien dat de gestelde doelen met het gevoerde 

beleid is bereikt of zal worden bereikt; 

 

- Het helpt bij het stimuleren van goede interbestuurlijke verhoudingen en 

onderlinge waardering voor resultaten en prestaties 

o tussen gemeenten onderling  

o tussen gemeenten en corporaties 

o tussen gemeenten en Rijk 



 
6

- Maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van de wijkaanpak 

krijgen waardering (credits) voor de bereikte resultaten en blijven 

betrokken bij de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van de wijkaanpak. 
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1.2 B. Organisatie van outputmonitoring. Hoe? 

 

- Definieer de politieke verantwoordelijke voor de output (onder welke 

wethouder valt de wijkaanpak en de resultaten daarvan?); 

 

- Zorg ervoor dat een slagvaardige administratieve organisatie wordt 

ingericht om de voortgang van de wijkaanpak zo goed mogelijk te kunnen 

volgen; 

 

- Houd de benodigde administratieve organisatie zo licht mogelijk, o.a. door 

de gegevens op een centrale plek te verzamelen en door ze in te passen in 

de gangbare administratieve cyclus (verzamelen op jaarbasis en niet te 

veel tussentijdse veranderingen); 

 
Tip uit de praktijk: 
Organiseer een strakke samenwerking tussen programmabureau, de afdeling onderzoek/statistiek en 
projectleiders (vb.: Utrecht, Deventer).  

 
- Maak afspraken op wijkniveau: Minimaliseer de afstand tussen 

aanleverende projectleiders en het stedelijke programmabureau (geldt 

vooral voor grote steden met meerdere wijken). Zorg bijvoorbeeld voor 

een wijk/gebiedsmanager als centraal opvangpunt om de afstand te 

overbruggen (vb.: Amsterdam/Ymere en Utrecht). 

 

- Sla als gemeenten en corporatie de handen in elkaar voor het opstellen van 

de monitoring en maak duidelijke prestatieafspraken met aanleverende 

partijen; 

 
Tip uit de praktijk: 
Als de corporatie de opdrachtgever is kunnen op privaatrechtelijke basis afspraken gemaakt worden. 
(vb.: Rentree in Deventer).  

 

- Zorg voor een objectieve toets van  

o de doelen waarop de projectleider zegt dat zijn project effect heeft; 

o de omvang van de output (vooraf overleggen over kwantificeren 

van de doelstellingen). 

 

- Roep eventueel expertise/ondersteuning van buiten in: 

o Op afroep ondersteuning van een VROM-accountmanager; 

o Maak gebruik van vraagbaakfunctie bij Ecorys; 

o Gebruik eventueel andere bronnen, zoals Impulsteams, KEI. 
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C. Hoe pak je het aan? - Een Stappenplan 

 
Stap 1 : Maak een korte analyse van het wijkactieplan  

a. Maak een overzicht van de gewenste doelstellingen (outcome). 

b. Formuleer de maatregelen / activiteiten (output) om deze doelstellingen te 

bereiken. 

c. Maak een heldere relatie tussen de voorgenomen maatregelen / activiteiten 

en de gewenste doelstellingen. 

 
Tip uit de praktijk: 
Stel een doelenboom op (vb.: Rotterdam) of  een DIN-model (Het Doelstellingen Inspanning Netwerk, 
zie bijlage 3, vb.: Amsterdam/Ymere). Maak een overzichtelijke relatiematrix voor output/outcome (Zie 
bijlage 2, vb.: Utrecht) 

 
 
Stap 2: Maak een selectie van kritische succesfactoren 

a. Benoem voor elke maatregel/activiteit uit het wijkactieplan één of enkele 

kritische succesfactoren. Ga na welke informatie cruciaal is om na te 

kunnen gaan of de geplande activiteiten naar behoren worden uitgevoerd. 

Beperk deze kritische succesfactoren in aantal. 

b. Formuleer deze zo SMART mogelijk. Voor zaken die niet SMART 

kunnen worden geformuleerd (de kwalitatieve informatie) dient u 

inzichtelijk te maken hoe u deze gaat volgen en het succes gaat 

verantwoorden. Zorg ervoor dat deze beïnvloedbaar zijn 

 
Kritische succesfactoren zijn de meest noodzakelijke factoren om een bepaalde outcome te 

bereiken. Op een SMART formulering van deze factoren dient de output te worden gebaseerd. Bij 

de formulering is het zinvol rekening te houden met:  

 

Politiek: 

Maatregelen / activiteiten, gerelateerd aan politiek-gevoelige onderwerpen op lokaal niveau. 

Minister WWI legt nadruk op een aantal subthema’s binnen de 5 vingers (wonen, werken, leren-

opvoeden, integratie en veiligheid). (Zie hiertoe ook Bijlage 1) 

Minister WWI legt nadruk op bewonersparticipatie (in charters opgenomen) (kwalitatief). Gebruik 

van vouchers, kwantitatief. 

 

Inhoudelijk: 

De mate van het bijdragen aan de gewenste doelstelling(en) (outcome). 

Het meervoudig nut van een maatregel / activiteit: het bijdragen aan verschillende doelstellingen. 

 

Zichtbaarheid: 

Hoe aanspreekbaar (“sexy”) is een maatregel / activiteit voor burgers en media? 

Zijn er korte termijn maatregelen / activiteiten te noemen om burgers en media de voortgang ook 

op korte termijn te tonen? 

Maatregelen / activiteiten, waarbij de betrokkenheid van (uitvoerende) maatschappelijke 

organisaties wordt getoond, om ook een breed draagvlak te creëren. 

 

Financieel: 

De output-monitoring dient een aantal activiteiten te volgen, die samen een substantieel deel van 

het totale wijkenbudget te dekken; toon aan dat een substantieel van het “gemeenschapsgeld” voor 

de wijken verantwoord is besteed. 



 
9 

 
c. Vertaal deze kritische succesfactoren zoveel mogelijk naar kwantitatieve 

gegevens waarmee u de gewenste informatie kunt construeren. Zie de 

bijlage voor een voorbeeld hiertoe. 

d. Voor kwalitatieve gegevens bepaalt u hoe u daarvoor de voortgang en 

verantwoording gaat organiseren. De monitoring hiervan vindt plaats door 

bijvoorbeeld ja/nee vragen of vragen naar de voortgang of ‘de mate 

waarin’ (bv. 4 categorieën van voortgang).  

 
 
Stap 3: Maak gegevens betrouwbaar  

a. Stel vast hoe (technisch) betrouwbaar de gegevens moeten zijn. 

b. Stel vast hoe betrouwbaar de bronnen (metingen en gegevens) zijn. 

c. Stel vast of “verhalende” kwalitatieve bronnen ook betrouwbaar zijn. 

d. Stel vast welke instanties de voortgang (uitvoeringsinstanties, gemeente, 

anderen) meten.  

e. Stel vast of de gegevens een volledig beeld geven van de kritische 

succesfactor. 

f. Kan VROM/WWI (accountmanager) en/of kennisinstituten (bv. KEI) 

faciliteren in het beschikbaar stellen van landelijke gegevens? 

 
 
Stap 4: Laat het aanleveren van gegevens duidelijk verlopen  

a. Maak een analyse wie de gegevens aanlevert en maak daar bindende 

afspraken over; 

b. Hoe worden gegevens aangeleverd door uitvoeringsorganisaties aan 

gemeenten?  

c. Worden de gegevens tijdig aangeleverd? Doel: zo recent mogelijk gemeten 

gegevens; 

d. Maak afspraken tussen leveranciers en ontvangers ingebed in de  planning-

control cyclus van de gemeente; 

e. Als het nog niet geregeld was/is; leg voor een volgende ronde het 

aanleveren van gegevens vast. 

 
Let op:  

- Hoe verhouden zich de verschillende planning-control cycli 

(gemeente, corporatie, derden en eventueel Rijk) zich tot elkaar in 

dit kader? 

- De definitieve afronding van de gewenste acties kan anders 

uitvallen dan oorspronkelijk verwacht, dwz. de gegevens moeten 

langer worden bijgehouden. 

- Een aantal zaken zal alleen kwalitatief gevolgd kunnen worden, 

bijvoorbeeld de wijze waarop bewoners participeren (waarvoor de 

minister grote belangstelling heeft)
4
 

                                                
4
 Het is belangrijk te beseffen dat over de wijze waarop het Grotestedenbeleid na 1 januari 2010 wordt voortgezet nog geen 

zekerheid bestaat. 
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Tip uit de praktijk: 
- Maak een invulformulier met voorbeeld outputcategorieën (evt. aan te vullen bij maatwerkindicatoren): 
distribueer dit als gemakkelijk in te vullen format naar de projectleiders (vb.: Utrecht, Rotterdam: zie 
bijlage).  
- Organiseer een representatieve bewonersenquête. Niet alleen outcome gegevens vragen maar ook 
naar beleving van output informeren (wat vindt u van de gerealiseerde vernieuwingen in de wijk?). Zorg 
hier bijvoorbeeld voor via een vergrote steekproef in de aandachtswijken van al bestaande enquêtes.  

 
 
Stap 5: Zet de output-gegevens om in beleidsinformatie 

a. Geef een heldere toelichting op de betekenis van de beschreven resultaten 

(vermijd jargon) in het licht van de beoogde outcome. Zijn er bijv. 

(on)gewenste neveneffecten?  

b. Geef altijd uitleg bij de beschrijving van de voortgang. Met name op 

punten waar die voortgang achterblijft bij de verwachtingen (van 

bijvoorbeeld politiek, burgers, media).  

c. Relateer de output aan de beoogde outcome-doelstellingen (grijp hiervoor 

terug op de onder stap 1 genoemde instrumenten) 

 
Tip uit de praktijk: 
Val hierbij niet in de valkuil om alles quasi-wetenschappelijk te willen onderbouwen. Causaliteit is 
zelden of niet 100% te bewijzen. Hanteer het plausibiliteitsprincipe: is het logisch en reëel om te 
veronderstellen dat a aan b bijdraagt? 

 

d. Wees nuchter over de reikwijdte van de na te streven output, zet deze 

bijvoorbeeld af tegen het totale wijkbeeld (bijvoorbeeld het aantal 

opgeknapte woningen in percentage van het totaal aantal woningen, zie 

bijlage).  

 
 
Stap 6: Communiceer de informatie zo veel en zo goed mogelijk 

a. Kunnen de gegevens voor de outputmonitoring op directe wijze 

beschikbaar worden gesteld voor doelgroepen als lokale bestuurders, 

Minister WWI, burgers en media? 

 
Tip uit de praktijk: 
Stel een (half)jaarlijkse voortgangsrapportage op. Hier kan bijvoorbeeld met overzichtelijke diagrammen 
gewerkt worden (zie bijlage,vb.: meerdere gemeenten) 

 
b. Kan dit op een aanspreekbare manier (“sexy”) toegankelijk worden 

gemaakt voor een groot publiek? (bv via een Internetsite) 

NB: Dit mag overigens nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid van 

monitoring! 

 
Tip uit de praktijk: 
Ontwikkel een gebruiksvriendelijke interface/website (vb.: Rotterdam) 

 
c. Kunnen de gegevens zo snel mogelijk worden gedeeld zonder extra 

belasting, naast de gebruikelijke planning&control cyclus? 
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d. Bij bezoek van Minister WWI is het wenselijk voor alle partijen dat zij 

dezelfde informatie heeft over de voortgang van de wijkaanpak, in ieder 

geval  de betreffende wethouder en corporatiedirecteur. 

 
Stap 7: Evalueer tijdig om eventueel bij te kunnen sturen 

a. Deze Handreiking gaat niet verder dan het punt van het inzichtelijk maken 

van de voortgang van de voorgenomen activiteiten (regelen proces). 

Evaluatie van het stelsel van de wijkaanpak (rijksverantwoordelijkheid) én 

evaluatie van de voortgang van de wijkaanpak (verantwoordelijkheid van 

de gemeente) zijn daarna noodzakelijk.  

b. Outputmonitoring als middel voor programmatoets. De monitor kan 

dienen ter bijsturing van het programma indien: 

o de uitgevoerde of de uit te voeren acties (output) niet haalbaar 

zijn of niet meer wenselijk zijn. 

o de uitgevoerde of uit te voeren acties (output) niet meer 

effectief zijn, dwz als de output niet meer in lijn loopt met de 

outcome (gewenste maatschappelijke effecten).  

c. Aan de hand van de output gegevens kan nagegaan worden of de 

voorgestelde en gerealiseerde output wel in voldoende mate bijdraagt aan 

de beoogde outcome (gewenste maatschappelijke effecten). (Zie ook Tip 

uit de Praktijk bij 5.d.) 

d. Verduidelijk welke output bij welke programma’s (ISV, SIV, Wijkaanpak) 

hoort.  

e. Het is vaak lastig om de outputgegevens te bundelen onder gelijke 

noemers. Het is zaak om hier te technisch mee om te gaan maar de 

begrijpelijkheid voor de ontvanger voorop te stellen. Oftewel: probeer 

gelijksoortige gegevens toch te bundelen om het programma-resultaat 

overzichtelijk te maken (in plaats van een onoverzichtelijke 

projecten/resultatencarroussel) 

f. Combineer de informatie over voortgang in output met voortgang in 

outcome om zo een objectieve toets te kunnen doen op investeringen in de 

navolgende jaarrondes van de wijkaanpak. 

 
Tip uit de praktijk: 
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het trechtermodel. Zie de bijlage. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1  

(Voorlopige) Indicatoren vanuit het Rijk 

Om de wijkaanpak politiek op de agenda te houden heeft minister Vogelaar in haar 

brief van 1 juli 2008 aangekondigd een kerncijfersysteem outputgegevens te 

ontwikkelen en deze informatie op toegankelijke wijze beschikbaar te stellen via 

een webapplicatie. 

Dit systeem zou een beperkt aantal ‘aansprekende’ indicatoren moeten bevatten 

die - voor bewoners - herkenbare (zichtbare) ontwikkelingen in beeld brengen. 

Tegelijkertijd moet het systeem zo min mogelijk (liefst: geen) extra informatielast 

bij de gemeenten neerleggen. Het systeem zou bij voorkeur moeten worden gevuld 

met gegevens die ofwel reeds bij de gemeenten beschikbaar zijn, dan wel op 

eenvoudige wijze zijn te leveren. 

Na een werkgroepoverleg is een eerste set indicatoren samengesteld. Het gaat 

hierbij om een groeimodel waaraan in een later stadium nog indicatoren 

toegevoegd kunnen worden. Bij de keuze voor een indicator is als leidend principe 

genomen dat deze een aspect meet dat door de bewoners van de wijken goed 

herkenbaar is, dat ‘aansprekend’ is en (dus) in de communicatie bruikbaar is om de 

wijkaanpak op de lokale en nationale agenda te houden tot het moment dat er 

outcomeresultaten zichtbaar (kunnen) worden.  

 

Het voorlopige voorstel voor deze outputindicatoren is als volgt: 

Thema primair indicator 

Aantal Cruijff-courts 

Aantal Krajieck Playgrounds 

Aantal combinatiefuncties 

Wonen/Leefbaarheid 

Aantal verbeterde woningen
5
 

Aantal brede scholen 

Aantal Centra voor Jeugd en Gezin 

Leren en Opgroeien 

Aantal concierges 

Aantal verstrekte microkredieten Werken 

Aantal bedrijfs verzamel gebouwen 

Integreren Aantal taalcursussen voor inburgeraars 

Aantal wijkagenten 

Aantal Straatcoaches 

Veiligheid 

Aantal Straattoezichthouders 

Gezondheid Aantal wijkzusters  

Combinatie  Aantal bezoeken “achter de voordeur” 

Bewonersparticipatie Voucherssysteem ingevoerd 

 Aantal activiteiten die heeft 

plaatsgevonden 

 Antal bewoners dat naar schatting per 

activiteit is bereikt 

                                                
5
  Woningverbetering, samenvoeging, herstructurering, etc 
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BIJLAGE 2  

Relatie maatregelen-doelstellingen in wijkactieplan. Een voorbeeld (Utrecht) 
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BIJLAGE 3  

DIN – Doel Inspanningen Netwerk. Voorbeeld Ymere/Amsterdm 

 

Een belangrijk onderdeel van programmatisch samenwerken is het doel-

inspanningen-netwerk. Wij geven jullie hierbij een korte instructie, en zijn voor 

hulpvragen natuurlijk bereikbaar.   

 

Het Doel-Inspanningen-Netwerk is een hulpmiddel bij programmatisch werken. 

Het DIN geeft inzicht in de doelen en de taken van het programma en maakt 

zichtbaar hoe de verschillende doelen en taken samen hangen. Het laat zien waar 

de inspanningen in het programma aan bijdragen; waar het programma heen wil; 

waarom sommige taken opgepakt moeten worden; welke taken minder bijdragen 

aan de vastgestelde doelen; welke resultaten we willen bereiken. Kortom, inzicht 

en overzicht. 

 

Het DIN kent vier lagen:  

1. Een centraal doel  

2. ER-doelen 

3. SMARTIE doelen 

4. Inspanningen 

 

 

 
 

 

1) Het centrale doel: Dit doel is overkoepelend voor het hele programma. Het 

is een motto of missie voor het programma. Het geeft aan waar het 

programma voor staat. Dit doel hoeft nog niet richtinggevend of meetbaar 

te zijn.  

2) De ER-doelen: ER doelen zijn richtinggevende doelen op hoofdlijnen: 

hoger, meer, beter, minder, lager … In een ER-doel zit een woord met –er, 

deze woorden geven aan waar het programma naar toe wil, en waar het 

programma zich op richt. ER-doelen zijn kwalitatief, en gelden vaak voor 

SMART/MAGIE-doelen 

Inspanningen 

ER-doelen 
     

                     

Centrale doel 
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de langere termijn. Bijvoorbeeld: Meer integratie door allochtonen of Een 

hogere participatie van ouderen in wijk … in of minder dikke kinderen in.  

3) SMARTIE-doelen: ER-doelen geven richting aan de grote lijnen van het 

programma, maar geven nog niet concreet aan wat het programma wil 

bereiken. Om dat wel te bereiken worden de ER-doelen vertaald in 

SMARTIE-doelen. De ER-doelen kunnen opgesplitst worden in concrete, 

meetbare, kwantitatieve doelen. Ze geven specifiek aan waar het 

programma aandacht aan besteedt. Bijvoorbeeld: 80% van de allochtone 

inwoners heeft een taalcursus gevolgd in 2008. Of: 90% van de kinderen 

van 5-18 jaar zijn bij een sportvereniging aangesloten. Een ER-doel kan 

meerdere SMARTIE-doelen hebben.  

4) Inspanningen: Welke activiteiten moeten worden ondernomen om de 

doelen te bereiken? De SMARTIE-doelen worden vertaald in concrete 

inspanningen: Organiseren van taalcursussen, sportpromotie op scholen of 

subsidieverstrekking aan sportverenigingen. Inspanningen kunnen aan 

meerdere doelen bijdragen. Inspanningen kunnen ook door andere partijen 

worden uitgevoerd.  

 

Instructie: 

Denk daarbij aan de volgende richtlijnen:  

 

- Een doel is een gewenste toestand van een eigenschap van een object in een 

bepaalde omgeving.  

- Waak ervoor dat er geen bos aan ER-doelen ontstaat, maar beperk je tot een 

overzichtelijk aantal 

- Denk er bij inspanningen aan, wie de inspanning moet leveren.  
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 BIJLAGE 4  

Outputformulier. Een voorbeeld (Rentree, Deventer) 
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BIJLAGE 5  

Outputformulier. Een voorbeeld (Rotterdam) 

Projectnaam 

Omschrijving (kort) 

Startdatum project 

Doorlooptijd project 

Status project 

Budget 

Pijler/thema 

Wijk/buurt/locatie  

  

Output Huidig niveau Doel einde project 

Aantal (maatschappelijke) stageplekken   stageplekken   stageplekken 

Aantal vroegtijdige schoolverlaters   schoolverlaters   schoolverlaters 

Aantal leerlingplaatsen brede scholen   leerlingplaatsen   leerlingplaatsen 

Aantal leerlingplaatsen voorscholen   leerlingplaatsen   leerlingplaatsen 

Slagingspercentage   %   % 

Aantal dropouts   dropouts   dropouts 

Aantal studenten         

Aantal schoolsportverenigingen   schoolsportverenigingen   schoolsportverenigingen 

Aantal sportverenigingen   sportverenigingen   sportverenigingen 

% bereikte leerlingen/kinderen   leerlingen/kinderen   leerlingen/kinderen 

Aantal opgeknapte m2 schoolgebouwen   m2   m2 

Aantal m2 (leef)omgeving rondom scholen   m2   m2 

Aantal trajecten   trajecten   trajecten 

Aantal cursussen   cursussen    cursussen  

Aantal evenementen   evenementen   evenementen 

Aantal afgeronde inburgeringscursussen   afgeronde inb.cursussen   afgeronde inb.cursussen 

Aantal vrijwilligers   vrijwilligers   vrijwilligers 

Aantal bewonersinitiatieven   bewonersinitiatieven   bewonersinitiatieven 

Sociaal programma         

Inburgeringsprogramma         

Aantal interventieteams   interventieteams   interventieteams 

Extra politieinzet         

Cameratoezicht         

Aantal betrokken/bereikte bewoners   bewoners   bewoners 

Aantal woningen (aantal)   woningen   woningen 

Aantal woningverbeteringen         

% opgeknapte buitenruimte (incl. groen/water)   %   % 

Aantal m2 opgeknapte buitenruimte   m2   m2 

Aanpak particuliere woningen   woningen   woningen 

Aantal gehersturctureerde m2 voorzieningen   m2   m2 

Aantal gehersturctureerde m2 bedrijfsruimte   m2   m2 

Aantal gerealiseerde m2 voorzieningen   m2   m2 

Aantal gerealiseerde m2 bedrijfsruimte   m2   m2 

Aantal nieuwbouwwoningen (segmentatie)   woningen   woningen 

Aantal verbeteringen woningen         

Aantal woningen gesloopt   woningen   woningen 

Aantal opleidingen toegevoegd   opleidingen   opleidingen 

Aantal stages gelopen   stages   stages 

Aantal begeleide starters   starters   starters 

Aantal bezoekers   bezoekers   bezoekers 

Aantal ondernemers begeleid   ondernemers   ondernemers 

Ondernemershuis         

Uitgelokte investeringen   euro   euro 

Aantal sterren veilig ondernemen   sterren   sterren 

Anders, te weten … 
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BIJLAGE 6  

Visualiseren van doelstellingen en gerealiseerde output. Een voorbeeld. 

 

 



 
22 

BIJLAGE 7  

Programmatoets/projectselectie-instrument. Een voorbeeld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top down: programmatoets 

Bottom-up: projecttoets 

Wat? 

Waarom? 

Waar ? 

Wie ? 

Wanneer ? 

Hoeveel? 
output? 

input (geld)? 

2] Te beantwoorden projectvragen: 

1] Te beantwoorden programmavragen: 

Wat is de huidige situatie van het PoZ-

Welke achterstand/probleem doet zich waar 

Wat gebeurt er (daar) al? 

Waar moet (extra) actie worden - Wordt ingezet op de juiste doelen? 

- Wordt ingezet op de juiste 

- Draagt output (voldoende) bij aan de 

- Is er voldoende 

3] Te beantwoorden toetsvragen (project vs programma): 

Hoe verhoudt zich dat tot de gestelde 

- Staat output in verhouding tot 

1e 

2e  

Relevanti

Effectiviteit 

Efficiëntie 

- Welke 

3e  

A-, B- en C-
lijst 

Financierbaarhei

Monitoring: Reisgids 

Monitoring: Interface 


