
INNOVATIE IN WONEN

Praktijkboek Maatschappelijk Rendement

Sturen op maatschappelijk rendement stond na de verzelfstandiging
van wooncorporaties begin jaren negentig niet hoog op de agenda.
Corporaties waren er minder op gericht en zagen het evenmin als een
bijzonder onderdeel van hun professie. Bovendien bleek het lastige
materie om grip op te krijgen. Echter corporaties, maar ook gemeenten,
rijk en andere organisaties ontlenen hun succes en bestaansrecht in
hoge mate aan hun gerealiseerd maatschappelijk rendement. Dit
bracht de SEV, bijna drie jaar geleden, ertoe het offensief ‘het
maatschappelijke harder’ te lanceren. Het vormde de basis voor een
groot aantal experimenten waarin rendementsmethoden werden
getoetst en geschikt gemaakt voor de praktijk van corporaties.

De SEV reikt met dit eerste deel van het Praktijkboek Maatschappelijk
Rendement methoden aan, die corporatiemedewerkers,
corporatiesadviseurs en corporatiepartners kunnen helpen te sturen op
maatschappelijk rendement. Zes rendementsmethoden worden onder
de loep genomen: Effectenkaart, Slim meten, Social Return on
Investment (SROI), Waarde(n)zeef, Verhalen en Maatschappelijke audit.

Een toekomstig tweede deel zal gaan over de resultaten van de
toepassing van de methoden. Zover is het echter nog niet, daarvoor zijn
eerst ervaringen nodig, ervaringen opgedaan met de methoden uit dit
eerste deel. De SEV nodigt daarom professionals uit aan de slag te gaan
met dit praktijkboek en de ervaringen met de SEV te delen.
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VOORWOORD 

Soms is het rendement van je handelen ineens zo verbluffend tastbaar. Die gelukzalige ervaring
had ik toen ik dit Praktijkboek Maatschappelijk Rendement in handen kreeg. Het is er! Een boek
voor de maatschappelijke praktijk van wooncorporaties. Een boek voor de corporatiemedewerker,
de corporatieadviseur en de corporatiepartner. Voor de professional in ‘sturen op maatschappe-
lijk rendement’. Een boek over, maar vooral met maatschappelijk rendement.

Want daarvoor hebben we het gemaakt. Om een bijdrage te leveren aan het belangrijker en ster-
ker maken van maatschappelijke opbrengsten en rendement. Om het zachte en soms onzicht-
bare ‘maatschappelijke’ te emanciperen en net zo hard te maken als stenen en euro’s. Want
uiteindelijk gaat het toch om mensen en hun woongeluk.

Toch is dat geen vanzelfsprekendheid, ook niet bij corporaties. Maatschappelijke ondernemingen
bij uitstek, zo zou je zeggen, die toch niets anders doen dan bezig zijn met maatschappelijk ren-
dement? Maar de huidige praktijk laat ook een ander beeld zien. Sturen op maatschappelijk ren-
dement heeft niet de allerhoogste prioriteit gekregen in de eerste (tien) jaren van
professionalisering van corporaties na hun verzelfstandiging. Corporaties waren er minder op
gericht en zagen het evenmin als een bijzonder onderdeel van hun professie. Bovendien bleek –
en blijkt - het een verdraaid lastige materie om grip op te krijgen. Niet alleen voor corporaties,
maar ook voor gemeenten, rijk en andere organisaties die hun succes en bestaansrecht in hoge
mate ontlenen aan hun gerealiseerd maatschappelijk rendement.

Deze observaties brachten de SEV er bijna drie jaar geleden toe het offensief ‘het maatschappe-
lijke harder’ te lanceren. Een offensief met niet alleen mooie woorden, maar met vooral concrete
daden. We vroegen George de Kam en Jochum Deuten een verkenning uit te voeren naar metho-
den van maatschappelijk rendement. ‘Weten van renderen’ was het inspirerende en bruikbare
resultaat. Het vormde de basis voor een groot aantal experimenten waarin de methoden konden
worden getoetst in en geschikt konden worden gemaakt voor de praktijk van corporaties. Tien-
tallen corporaties deden enthousiast met ons mee en stelden hun praktijk beschikbaar. Met val-
len en opstaan, twee stappen achteruit maar ook drie vooruit kwamen we verder op dit moeilijke
pad. Tientallen onderzoekers, adviseurs en wetenschappers brachten hun deskundigheid en net-
werk in. Gezamenlijk leverden zij het bewijs dat het kán, sturen op maatschappelijk rendement.
Maar dan wel met de nodige volharding en experimenteerzin, met een doordachte aanpak en
met handige methoden en ervaringen.

Zo groeit er een nieuwe professie, met eigen expertise en een eigen netwerk. En nu dus ook met
een eigen praktijkboek. Een boek dat zo is gemaakt dat het toegankelijk en bruikbaar is voor
iedereen die met maatschappelijk rendement aan de slag wil. In en met de praktijk tot stand
gekomen, gevoed door theorie en samengesteld met deskundigheid en aandacht. Daarvoor gaat
veel dank uit naar de deelnemende corporaties en de begeleidende onderzoekers en adviseurs.
Dit praktijkboek is zeker ook hun boek met hun verhaal van de experimenten. In het bijzonder
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gaat dank en waardering uit naar Jochum Deuten die namens de SEV de vinger aan de pols hield
bij de experimenten en de kennis daaruit wist te destilleren en bundelen in dit praktijkboek. Hij
was een luisterend oor voor onze experimentpartners en wist de motivatie steeds op peil te hou-
den, ook als dat even niet vanzelf wilde lukken. Jochum, complimenten!

De aandachtige lezer heeft natuurlijk opgemerkt dat dit Praktijkboek Maatschappelijk Rende-
ment in de titel de toevoeging ‘deel 1’ heeft meegekregen. Op het moment van verschijnen van
dit praktijkboek, bij gelegenheid van ons congres ‘Maatschappelijk Rendement: van denken naar
doen’ op 8 november 2007, is de kennis die er in is verzameld, hoewel ‘state of the art’, al niet
meer compleet. Het boek geeft ook niet alle finale antwoorden op alle vragen. Onze experimen-
ten gaan daarom door, net als het offensief ‘het maatschappelijke harder’. Ook corporaties
maken iedere dag het maatschappelijke harder, in hun maatschappelijke projecten van huis-
meesters en buurtbeheerbedrijven, in hun vastgoedsturing, in hun verantwoording, zoals in de
maatschappelijke visitatie. 

6

DE SEV-INZET
De SEV-inzet startte met de inhoudelijke verkenning ‘Weten van renderen’. Hierin stonden de eerste

contouren van het concept met twaalf mogelijke methoden. Daarna volgden de experimenten.

1. Vier experimenten op basis van een ‘tender’ (december 2006):

• Maatschappelijke jaarrekening, Spaarndammerbuurt Amsterdam - De Key / De Verandering 

(zie blz. 64); 

• Waardevolle interventies in wijken - ABF Research / Het Netwerk (zie blz. 14);

• Waarde(n)zeef Korrewegwijk Groningen - IN Groningen / RIGO (zie blz. 56);

• Maatschappelijk rendement van woonfraudeaanpak, case Nijmegen - MB ALL (zie blz. 14 en 41).

2. Twaalf experimenten rond de huismeester, waarbij drie methoden werden toegepast:

• Slim meten (zie blz. 43);

• Social Return on Investment (zie blz. 50);

• Verhalen (zie blz. 59).

Aan de huismeester-experimenten deden de volgende corporaties mee: AWV, Amsterdam | BV Huis-

meesters / Het Oosten, Amsterdam | Cires, Oosterhout | Woonstichting SSW, De Bilt | Waterweg

Wonen, Vlaardingen | Woonzorg Nederland | De Key, Amsterdam | Mitros, Utrecht | Parteon, Zaanstad

| SWZ, Zwolle | Portaal, Leiden | Aramis Wonen, Roosendaal.

3. Overige activiteiten die relevant zijn voor het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rende-

ment:

• Maatschappelijke harder in vastgoedsturing;

• Ontwikkelplatform Wijken van Waarde;

• Werkatelier naar een professionele aanpak sociaal beheer, met de Twern;

• Maatschappelijk rendement van buurtbeheerbedrijven. 



In het praktijkboek deel 2 zullen we nieuwe ervaringen, methoden en resultaten bundelen.
Gaandeweg willen we daarbij meer aandacht besteden aan de resultaten van de toepassing van
de methoden van maatschappelijk rendement. Wat is het rendement van de huismeester? Wat is
het rendement van investeren in mensen, in Kamers met Kansen? Wat is het maatschappelijk en
economisch rendement van investeren in maatschappelijk vastgoed, in voorzieningen, in wijken?
Wat is de verandertheorie achter het concept van duurzame gebiedsexploitatie en wat is ‘de
waarde van wijken’? Als we er in slagen bevredigende antwoorden te geven op deze vragen, dan
laten we niet alleen zien dat het kán, maar ook dat het loont om te sturen op maatschappelijk
rendement. Want het maatschappelijke zal er harder door worden, de maatschappelijke
opbrengsten groter en het maatschappelijk rendement optimaler. En corporaties zullen dit ook
naar buiten, naar hun lokale en landelijke belanghouders, beter kunnen laten zien.

Een toekomstig deel 2 moet gaan over de resultaten, maar zover is het nog niet. Daarvoor zijn
eerst ervaringen nodig, ervaringen opgedaan met de methoden uit praktijkboek deel 1. Ga
daarom aan de slag met dit Praktijkboek Maatschappelijk Rendement. Wij hopen dat het tot uw
standaard gereedschap gaat behoren. Dat het voortdurend voor het grijpen staat, omdat u nog
even iets wilt naslaan, omdat u een project voorbereidt waarin maatschappelijk rendement ertoe
doet – welk corporatieproject is dat niet – of omdat u een notitie voor het management opstelt
waarin het rendement van de huismeester robuust naar voren moet worden gebracht. Uw col-
lega van Financiën of uw Raad van Commissarissen zal onder de indruk zijn. Maak ook gebruik
van de kennis die is opgenomen op de bijgevoegde cd-rom. Daar worden de eerste resultaten
van de gehouden experimenten gepresenteerd. Zo zijn we al flink op weg naar deel 2.

Het maatschappelijke wordt harder. Dat moet, gezien de maatschappelijke missie van corpora-
ties. En dat mag gezien hun maatschappelijk ondernemerschap ook van hen worden verwacht.
Het kan en loont ook. Ik nodig u, professional op het gebied van sturen op maatschappelijk ren-
dement, uit de methoden uit dit praktijkboek toe te passen en uw ervaringen met ons te delen.
Goede ideeën voor vernieuwing van en in de praktijk zijn bij de SEV altijd welkom. Waar moge-
lijk willen we ze verrijken, in experimenten of evaluaties, ze verbinden met die van anderen en
de kennis opnieuw verspreiden. Dat is óns tastbaar rendement.

Paul Doevendans
Programmaregisseur Vernieuw(d) Maatschappelijk Ondernemerschap

7



MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT IN DE

PRAKTIJK VAN CORPORATIES

Woningcorporaties hebben op verschillende manieren te maken met vragen naar hun maat-
schappelijk rendement. Daarbij zijn er meerdere methoden om dit rendement inzichtelijk te
maken. Om de ‘beste’ methode te vinden, moet eerst de vraag naar het maatschappelijk 
rendement zo scherp mogelijk worden gesteld: wat willen we, op welk moment en waarom
precies weten over het maatschappelijk rendement? Hoe divers die vraag kan zijn, blijkt wel
uit de volgende negen, voor corporaties zeer herkenbare cases. 

8

Besluitvorming met de buurt over de besteding van
een leefbaarheidsbudget 

Corporatie FijnWonen is actief in de wijk Woonlust. Iedereen

is het er over eens dat deze wijk in sociaal opzicht achteruit

gaat. Gelukkig zijn er nog genoeg bewoners die er werk van

willen maken. Het budget voor een flinke leefbaarheidimpuls

is al beschikbaar. Maar wat wil de buurt zelf nu eigenlijk?

Wat willen de bewoners precies verbeteren? Welke activitei-

ten willen ze ondernemen? En hoe kiezen we nu de activitei-

ten met het beste rendement? Oftewel: welke investering

geeft het meeste maatschappelijke waar voor onze euro?

De directie duidelijk maken dat een maat-
schappelijke investering effect heeft 

De manager Sociaal Beheer heeft niet het idee dat de

directie helemaal begrijpt hoe belangrijk zijn activiteiten

zijn. Elke keer als een van zijn voorstellen op tafel ligt,

gaat het over de kosten en over het feit dat de effecten

niet zijn aan te tonen. Door het contact met de mensen

in het veld en de klanten weet hij echter 100% zeker dat

zijn werk echt meerwaarde heeft en dat de effecten

ervan de investering dubbel en dwars waard zijn. Zijn

werk levert maatschappelijk rendement op; dat is voor

hem zo klaar als een klontje. Maar hoe krijgt hij dat tus-

sen de oren van zijn directie?

De Raad van Toezicht overtuigen van de
mogelijkheid om voorgenomen maatschappe-

lijke investeringen te kunnen sturen
Na twee intensieve middagen met belanghou-

ders is de directeur erg tevreden met het resul-

taat: er zijn heldere maatschappelijke doelen,

ingevuld met diverse investeringen. Zijn Raad

van Toezicht (RvT) is twee weken later een stuk

minder enthousiast. De leden van de raad geven

aan dat de doelen niet te meten zijn, en vragen

zich ernstig af of er wel op te sturen is. Zonder

die garantie kunnen ze niet akkoord gaan. 

Kan de directeur de leden van de RvT een

instrument bieden waarmee hij zelf en de 

toezichthouders wel kunnen sturen op maat-

schappelijke doelen en investeringen?

Intern inzichtelijk maken van het maat-
schappelijk effect van een concrete inves-

tering, om deze verder te kunnen verbeteren
Al jaren heeft corporatie IederHuis in haar com-

plexen acht huismeesters rondlopen. Dat gaat niet

slecht. Maar de manager Woondiensten heeft het

gevoel dat het beter kan. Zorgen de werkzaamhe-

den van de huismeester wel voor de gewenste

effecten? Oftewel: levert hij/zij wel de juiste maat-

schappelijke prestaties en kan het maatschappelijk

rendement van de investering in de huismeesters

niet omhoog?
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Worden de vooraf verwachte effecten van een concrete
investering voor de diverse betrokken partijen waargemaakt?

Sinds twee jaar kent corporatie ‘tHuis een programma voor schuldhulp-

verlening. Al 46 huishoudens hebben deelgeno-

men. De vraag is echter wat nu het eigenlijke

effect is. Twee jaar geleden had men daarover

bepaalde verwachtingen, maar zijn die waarge-

maakt? Het gevoel bestaat dat het programma

wel een revisie kan gebruiken. Wat zijn nu pre-

cies de uiteindelijke effecten voor de huishou-

dens zelf, voor de corporatie, maar ook voor

andere partijen in de maatschappij zoals de

gemeente?

Het maatschappelijk rendement een structurele
plaats geven in de investeringsbeslissingen 

Corporatie In de Wijk wil het maatschappelijk rendement van

investeringen een structurele plaats geven in investeringsbe-

slissingen. In de praktijk van nu is de maatschappelijke meer-

waarde van een investering soms wel en soms niet duidelijk.

Ook kan de corporatie bijna geen uitspraak doen over de vraag

of een investering in maatschappelijk opzicht een succes is

geworden of niet. De manager Planning & Control wordt

gevraagd een voorstel te doen om dit voortaan beter in kaart

te brengen.
Nagaan of een maatschappelijke
investering bijdraagt aan de sociale

doelen van een wijkvernieuwing 
Corporatie Huis en Wijk is gevraagd een flinke

bijdrage te leveren aan een multifunctionele

accommodatie (MFA). De MFA komt in een wijk

waar de corporatie ook vergaande revitalisatie-

plannen heeft. Die plannen hebben een stevige

sociale pijler. De directeur-bestuurder vraagt

zich af in hoeverre de sociale doelen van de

revitalisatie door de MFA vervuld kunnen wor-

den. En hoe dat dan bij de exploitatie gegaran-

deerd kan worden. 

Evaluatie van de effecten van een
investering, voor de corporatie zelf

en de huurders of andere belanghouders 
Een jaar geleden zijn de huurders uit de

Bloemenbuurt schoorvoetend akkoord

gegaan met een maandelijkse bijdrage aan

de kosten van de huismeester. De harde

afspraak is dat er na anderhalf jaar een ste-

vige evaluatie zou liggen waarin de effecten

van de huismeester duidelijk worden. De ver-

antwoordelijke manager

beseft dat het daarvoor nu

de hoogste tijd is.De maatschappelijke waarde van een investering
even hard maken als de financiële waarde 

De corporatie Volkswoning is in competitie met twee project-

ontwikkelaars voor de ontwikkeling van een oud fabriekster-

rein aan de rand van het stadscentrum. De inzet van de

corporatie behelst een groot aandeel woningbouw voor spe-

ciale doelgroepen en maatschappelijk vastgoed met een cul-

turele functie. Dit past bij de vraag die leeft in de stad. Om

dit financieel rond te krijgen, is wel een lagere grondprijs van

de gemeente nodig. De corporatie is zelf overtuigd van de

maatschappelijke meerwaarde van haar concept. Ze weet

echter niet goed hoe ze dat nut in de concurrentie met de

ontwikkelaars hard kan maken. Ze kent de macht van de

afdeling Grondzaken bij de gemeente maar al te goed.
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Wat is nu het maatschappelijk rendement?

Voorgaande cases beschrijven enkele situaties, gegrepen uit het leven van een doorsnee corpora-
tie. Het zijn herkenbare situaties waarin op de een of andere manier het maatschappelijk rende-
ment in het geding is. De cases maken duidelijk dat er drie motieven zijn om als corporatie het
maatschappelijk rendement zichtbaar te maken:
• Beter willen begrijpen hoe een investering

werkt om van daaruit het eigen maatschappelijk
ondernemerschap te verbeteren. Wat levert onze
investering nu op voor de maatschappij? Hoe ont-
staan de maatschappelijke effecten de invloed van
onze investering daarop, naast de invloed van
externe factoren? En vooral: hoe kan die invloed
worden vergroot?

• Het willen verantwoorden van de maatschappe-
lijke prestatie. Als we weten dat onze investering
effect heeft, hoe kunnen we dat dan laten zien?
Intern, bijvoorbeeld aan het management of aan
de Raad van Toezicht. Maar ook extern, aan huur-
ders, de gemeente en andere belanghouders.

• De maatschappij invloed willen geven op inves-
teringen (‘social governance’). 

In de cases zijn ook de bouwstenen van maatschappelijk rendement (de factoren die samen de
omvang van het rendement bepalen) duidelijk herkenbaar.
• Input, middelen: de investering; de bronnen die nodig zijn om activiteiten te ondernemen.

Bijna altijd is dit geld, maar ook bijvoorbeeld personele inzet of het gebruik van materiaal. In
het eerste voorbeeld van corporatie FijnWonen is een budget beschikbaar gesteld om leef-
baarheidactiviteiten te ontplooien. Dit vormt de input voor diverse leefbaarheidsinvesteringen. 

• Output, het tastbare resultaat van de activiteiten. In het vijfde voorbeeld van schuldhulpver-
lening is de output duidelijk: 46 behandelde gezinnen. En bij de huismeester in het vierde
voorbeeld kan de output ook snel inzichtelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het aantal
gevoerde welkomstgesprekken, of het aantal huurders dat wordt aangesproken op de rommel
in de gemeenschappelijke ruimtes.

• Outcome, de maatschappelijke effecten die in de maatschappij ontstaan als gevolg van de
activiteiten en de output daarvan. Welke verandering ondervinden de belanghouders als
gevolg van de investering? Welk verschil maakt de investering? In het eerste voorbeeld wor-
den de gewenste maatschappelijke effecten in samenspraak met de bewoners in de wijk
bepaald. De manager Sociaal Beheer worstelt in het tweede voorbeeld met het scherp neer-
zetten van de maatschappelijke effecten. Hij weet dat ze er zijn, maar hoe ‘pak je ze vast’? Bij
de beschrijving van de effectenkaart (zie hoofdstuk 2) staan we uitgebreider stil bij de maat-
schappelijke effecten. 
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WAAR IS DIT PRAKTIJKBOEK OP GEBASEERD?
• De SEV-verkenning

Weten van renderen

(2005)

• De ervaring uit de SEV-

experimenten

• De stand van zaken in

andere sectoren

• Aanvullende literatuur,

waaronder handleidin-

gen op internet

• Wetenschappelijke literatuur over evaluatie-

onderzoek en ‘performance management and

measurement’ van non-profitorganisaties / ‘social

enterprises’



• De veranderingstheorie: het geheel van gedachten over hoe die maatschappelijke effecten
tot stand komen. Dit is met andere woorden de oorzaak-gevolg-redenering die ten grondslag
ligt aan een investering, veelal verwoord in een ‘als… dan…’-constructie. Zo zou bijvoorbeeld
in de vierde case kunnen gelden: als de huismeester mensen aanspreekt, dan zullen zij netter
met de gemeenschappelijke ruimte omgaan. Of een ander voorbeeld: als we bedrijfsruimte
aanbieden voor beginnende ondernemers uit de wijk, dan blijven ze verbonden aan de wijk en
leveren ze een bijdrage aan de vitaliteit ervan, en dan bieden we deze mensen een kans voor
sociale stijging. Het gaat hierbij niet om een wetenschappelijk getoetste theorie. De verande-
ringstheorie beschrijft de verwachtingen, de inschattingen van betrokkenen over hoe de out-
put tot maatschappelijke effecten leidt.

Met deze bouwstenen kunnen we nu het
begrip maatschappelijk rendement invul-
len. Maatschappelijk rendement is te
beschrijven als de verhouding tussen
enerzijds de input en anderzijds de maat-
schappelijke effecten (de outcome).
Waarbij een goed rendement uitgedrukt
kan worden als: een groot maatschappe-
lijk effect, met weinig input. Omgekeerd
is sprake van een slecht rendement bij
een klein maatschappelijk effect en veel
input. 
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Rookplekken leiden niet tot minder gerook, maar juist tot meer. Een voorbeeld van hoe nieuwe inzichten een
veranderingstheorie ter discussie kunnen stellen. 
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Schematisch laat zich dit als volgt verbeelden:

Ter vergelijking twee andere begrippen:

• Effectiviteit: de mate waarin vooraf gestelde doelen (over output of outcome) worden
bereikt. Het verschil met maatschappelijk rendement is dat er geen relatie wordt gelegd met
de investering (de input).

• Efficiency: de verhouding tussen output en input. Het verschil met maatschappelijk rende-
ment is dat maatschappelijke effecten buiten beeld blijft. Deze ‘maatstaf’ is daarmee sterk
intern gericht. 

De uitdaging
De uitdaging zoals die opdoemt uit de negen cases zit aan de ‘rechterzijde’ van dit schema:
• het in kaart brengen van de outcome;
• inzicht krijgen in de veranderingstheorie: welke activiteit werkt en waarom. 
Beide zaken krijgen in de huidige praktijk van woningcorporaties nog te weinig handen en voe-
ten. We zijn immers nog niet gewend om te denken in termen van effecten. Veel gesprekken
over investeringen gaan over de intern georiënteerde zaken: hoeveel budget of personele inzet is
nodig (input), hoe gaan we het organiseren (activiteiten) en wat ‘produceren’ we precies (out-
put). Deze gesprekken zijn belangrijk en blijven nodig. Maar ze geven geen inzicht in het uitein-
delijke doel van die inzet, die activiteiten en die productie: namelijk de verandering die we graag
zien in de maatschappij. Denken en werken met maatschappelijk rendement richt daar juist wel
de aandacht op. De in dit praktijkboek opgenomen methoden bieden daarvoor uitstekende kap-
stokken. 
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DE WINST VAN HET DENKEN IN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT
• Het verbetert de investering: activiteiten en maatschappelijke effecten worden beter op elkaar

afgestemd omdat de onderliggende redenering (de veranderingstheorie) ter discussie wordt gesteld.

• Het gesprek gaat minder over de input en output (de intern gerichte bouwstenen) en meer over de

maatschappelijke effecten. En daar ligt ook het uiteindelijke doel van een maatschappelijke investe-

ring.

• Maatschappelijke effecten zijn herkenbaar voor belanghouders, dus de dialoog met hen wordt mak-

kelijker.

• Het motiveert uitvoerende medewerkers: de effecten van hun dagelijkse activiteiten worden beter

zichtbaar.

• Het denken in rendement zet aan tot het optimaliseren van de maatschappelijke effecten binnen de

middelen (input) die beschikbaar of realistisch zijn.



Intermezzo: 
Maatschappelijk rendement en andere rendementen

Maatschappelijk rendement is niet het enige rendement voor corporaties. Ook financieel of eco-
nomisch rendement en het rendement van vastgoed zijn belangrijke rendementsbegrippen. Deze
zusterbegrippen hebben elk hun relatie met maatschappelijk rendement. In onder meer twee
SEV-experimenten is deze relatie onderzocht:
• ABF Research / Het Netwerk – Waardevolle interventies in wijken;
• MB All – Maatschappelijk rendement van woonfraudeaanpak, case Nijmegen.

Financieel/economisch rendement heeft een sterke relatie met de ‘input’-kant van maatschap-
pelijk rendement. In het SEV-experiment Maatschappelijk rendement van een woonfraude-
aanpak van MB-ALL is gekeken naar zowel het bedrijfseconomisch rendement als het maat-
schappelijk rendement van een investering in de bestrijding van woonfraude. Het blijkt dat een
aanpak van woonfraude vanuit bedrijfseconomisch oogpunt rendabel kan zijn. Dit kan op zich al
voldoende reden zijn om te investeren. Het maatschappelijk rendement van de investering legt
vervolgens vooral een ondergrens: een investering die zichzelf terugverdient mag geen negatief
maatschappelijk rendement hebben, oftewel: schadelijk zijn voor de maatschappij. 
Hoe intensiever echter de aanpak van woonfraude, hoe groter de kans dat deze niet meer finan-
cieel rendabel is. De investering vereist dan een financiële dekking. De motiviatie van de investe-
ring ligt in dat geval vooral in de maatschappelijke effecten die door een steviger aanpak zullen
optreden. Het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement is dan een ‘must’.
Hetzelfde mechanisme zien we bij de SEV-experimenten rond de huismeester. Alle methoden
rapporteren dat een aantal effecten van de huismeester bij de corporatie zelf ligt, zoals een
beter onderhouden en schoner complex. De SROI-methode becijfert dat de huismeester zich
voor een groot deel kan terugverdienen. De dekking van een (bruto-)investering kan daardoor
voor een deel al worden gevonden in interne besparingen. Dit maakt de (netto-)investering die
overblijft om de maatschappelijke effecten te bewerkstellingen kleiner dan in eerste instantie
gedacht. 

Het ontwikkelen en beheren van vastgoed is de kernactiviteit van een woningcorporatie. Het
vastgoedrendement is dan ook een centraal begrip. Op twee manieren is er een stevige relatie
tussen het vastgoedrendement en het maatschappelijk rendement.
Ten eerste wordt de financiële investeringsruimte van woningcorporaties mede bepaald door de
waardering van het vastgoed en de beleidskeuzes die hiermee samenhangen. Met de Transpa-
rantiemethodiek kan een corporatie becijferen hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn om
aan maatschappelijke doeleinden te besteden. Hiermee ontstaat op het niveau van de corporatie
duidelijkheid over de inputzijde van maatschappelijk rendement: welke inzet is beschikbaar om
te werken aan maatschappelijke effecten? Deze wordt dus deels bepaald door de waardering van
het vastgoed, met andere woorden: hoe hoger het vastgoedrendement, hoe groter de ruimte
voor maatschappelijke investeringen.
Ten tweede kunnen maatschappelijk gemotiveerde investeringen, omgekeerd, een positief effect
hebben op de waarde van het vastgoed van corporaties. Corporaties investeren in de woonom-
geving van hun huurders. Een aangename woonomgeving is echter niet alleen waardevol voor
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huurders. De veronderstelling is dat deze investeringen ook een positief effect hebben op de
waarde-ontwikkeling van omliggende woningen (van woningcorporaties, maar ook van particu-
liere eigenaren). Tot nu toe blijkt het moeilijk te bewijzen of dit daadwerkelijk zo is en hoe groot
die waardetoevoeging dan wel is. In het SEV-experiment Waardevolle interventies in wijken
heeft ABF-research op initiatief van ‘Het Netwerk van Maatschappelijk Ondernemende Corpora-
ties’ een internettoepassing ontwikkeld om de waardestijging van woningen rond een project in
beeld te brengen. Daarvoor wordt op basis van indicatoren een vergelijking gemaakt met refe-
rentiewijken. De terugverdienfactor van verschillende soorten investeringen kan daarmee wor-
den vastgesteld: 
• investeringen in de woningvoorraad, via nieuwbouw, sloop, verbetering, aankoop en verkoop;
• investeringen in commercieel vastgoed als winkels en kantoren;
• investeringen in maatschappelijk vastgoed als scholen en buurthuizen;
• investeringen in de woonomgeving via parkeer- of groenvoorzieningen. 
Door systematisch informatie te ver-
zamelen over ingrepen, en door de
waardeontwikkeling van woningen in
en rond de projecten te vergelijken
met de waardeontwikkeling van ver-
gelijkbare buurten, gaat deze site
functioneren als kennisbron voor
corporaties die ingrepen plannen.
Naarmate meer informatie en verge-
lijkingsmateriaal beschikbaar komt,
wordt het steeds beter mogelijk de
effecten in te schatten van voorge-
nomen ingrepen op de waarde van
het vastgoed. Corporaties kunnen op
de internetsite wiw.abfresearch.nl
hun eigen projecten laten doorreke-
nen.

Verdere informatie:
• Maatschappelijk rendement van een woonfraude-aanpak, MB-ALL + achtergrondinformatie

(zie cd-rom)
• Handreiking Transparantiemethodiek: te downloaden van www.sev.nl
• Waardevolle interventies in wijken: wiw.abfresearch.nl
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Naar de passende aanpak

Het scherp stellen van de vraag naar maatschappelijk
rendement is één. Deze beantwoorden is twee. Bij de
keuze uit de in hoofdstuk 2 beschreven beschikbare
methoden spelen verschillende factoren een rol.

Type rendement. Gaat het om een investering die nog
moet plaatsvinden (waarbij u dus slechts van potentieel
rendement kunt spreken), of om een investering die zijn
effect al heeft gehad (waarbij het gerealiseerd maat-
schappelijk rendement zichtbaar kan worden gemaakt).

Fase in de beleidscyclus. In welke fase van de beleids-
cyclus speelt de rendementsvraag? Gaat het om een grof
idee van een mogelijke investering (de eerste fase in de
cyclus), of om de evaluatie van of verantwoording over
het maatschappelijk rendement van een investering die
zijn vruchten al heeft afgeworpen (de laatste fases in de
cyclus). Of gaat het om besluitvorming over de investe-
ring of om de dialoog met de belanghouder (de ‘midden-
fases’ in de cyclus).

Bedrijfsbreed of per project/beleidsonderdeel. De
vraag naar maatschappelijk rendement kan op twee
niveaus worden gesteld. Enerzijds kan de rendements-
vraag spelen voor de corporatie als geheel. Hoe krijgt
het maatschappelijk rendement een plek in de bedrijfs-
voering van de corporatie? Of wat is het maatschappe-
lijk rendement van de corporatie als geheel? Anderzijds
kan het gaan om het maatschappelijk rendement van de
investeringen in een afzonderlijk project of een onder-
deel van het beleid (bijvoorbeeld leefbaarheid of verhuur
aan bijzondere doelgroepen).

Betrokken partijen. Welke partijen zijn betrokken bij de rendementsvraag? De rendementsvraag
van huurders en belanghouders is een andere dan die van de Raad van Toezicht. Ook de interne
vraag vanuit de eigen organisatie van bestuurder(s), managers of uitvoerders is verschillend.
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GROEIEN VAN INVESTERINGSNIVEAU NAAR
CORPORATIE-NIVEAU
Het accent van dit praktijkboek ligt op het

niveau van investeringen. Het maatschappelijk

rendement van de corporatie als geheel krijgt

minder aandacht. De reden hiervoor is dat de

maatschappelijke effecten van het doen en laten

van de corporatie op het niveau van de bedrijfs-

voering lastiger is te bepalen. Corporaties onder-

nemen een groot aantal uiteenlopende

activiteiten. Als geheel is dat (vooralsnog) moei-

lijk vast te pakken. Door eerst meer vat te krij-

gen op de individuele investeringen in projecten

en beleid zal dit totaalbeeld na verloop van tijd

wel ontstaan. Ook de methoden kunnen daarin

meegroeien. 

Zo is de SROI-methode van oorsprong juist

bedoeld om de maatschappelijke waarde van

hele ondernemingen bloot te leggen. En vanuit

het ‘slim meten’ kunnen indicatoren groeien die

de maatschappelijke totaalprestatie van een cor-

poratie weergeven. Dit is dan de grondstof voor

bijvoorbeeld een toegesneden Balanced Score-

card, een methode die door veel corporaties al

wordt gebruikt. De verkenning ‘Weten van ren-

deren’ noemt als voorbeeld hiervan de Public

Value Scorecard. Daarmee kunnen uitspraken

worden gedaan over het maatschappelijk rende-

ment van de gehele corporatie. Ook de maat-

schappelijke audit is zeer geschikt om de

maatschappelijke prestatie van de corporatie

zichtbaar te maken en te bespreken met belang-

houders.



Hierachter komen de negen praktijksituaties nog eens terug. Ze worden geïnventariseerd aan de
hand van de bovenstaande factoren. Dat biedt de basis om de rendementsvraag scherper neer te
zetten. Bij elke case wordt een mogelijke aanpak geschetst en wordt beschreven welke metho-
den geschikt zijn. Deze methoden worden behandeld in hoofdstuk 2. Het zijn er zes: 
• Effectenkaart, zie blz. 34;
• Slim meten, blz. 43;
• Social Return on Investment (SROI), blz. 50;
• Waarde(n)zeef, blz. 56;
• Verhalen, blz. 59;
• Maatschappelijke audit, blz. 64.

Corporaties krijgen met deze uitwerking van de negen cases een eerste vingerwijzing voor hoe
zij het maatschappelijk rendement het best inzichtelijk kunnen maken. Uit de beschrijvingen zal
blijken dat er meerdere wegen zijn om maatschappelijk rendement zichtbaar te maken. Wat de
beste weg is, hangt af van verschillende overwegingen en van uw eigen voorkeuren. Een een-
voudig keuzeschema valt daarom niet te maken. Wel zullen we aan het eind van dit hoofdstuk,
na de uitwerking van de cases, nader analyseren waarom de ene methode in een bepaalde situa-
tie geschikter is dan de andere. Dit mondt dan uit in een handzaam overzicht en een keuzeboom
(blz. 32). Wie zijn rendementsvraag al precies kent, zou hier meteen naar toe kunnen gaan. 
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Besluitvorming met de buurt over de besteding van
een leefbaarheidsbudget

Corporatie FijnWonen is actief in de wijk Woonlust. Iedereen is het er over eens dat deze
wijk in sociaal opzicht achteruit gaat. Gelukkig zijn er nog genoeg bewoners die er werk van
willen maken. Het budget voor een flinke leefbaarheidimpuls is al beschikbaar. Maar wat wil
de buurt zelf nu eigenlijk? Wat willen de bewoners precies verbeteren? Welke activiteiten
willen ze ondernemen? En hoe kiezen we nu de activiteiten met het beste rendement? Ofte-
wel: welke investering geeft het meeste maatschappelijke waar voor onze euro?

Mogelijke aanpak
De corporatie wil eerst de doelen concreter maken. Wat is nu een betere leefbaarheid in Woon-
lust? Dat doet ze samen met de bewoners en de belanghouders die actief zijn in de wijk. De
keuze voor de investeringen die met het beste maatschappelijke rendement een bijdrage gaan
leveren aan de leefbaarheid, laat de corporatie graag aan de bewoners en de belanghouders zelf
over. Om dat in goede banen te leiden, zet ze de Waarde(n)zeef in. Daarvoor worden als eerste
de verschillende initiatieven en ideeën die in de wijk leven geïnventariseerd en uitgewerkt. Bij de
uitwerking staat het stevig beschrijven van de maatschappelijke effecten en de manier waarop
dat gebeurt centraal. Tijdens één middag worden alle initiatieven door verschillende juryleden
gerangschikt. De beste investeringen komen daardoor vanzelf bovendrijven. Soms is wat toelich-
ting en discussie nodig, maar uiteindelijk valt de keuze op tien investeringen die het beschikbare
budget op de meest rendabele manier kunnen invullen.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Waarde(n)zeef
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De directie duidelijk maken dat een maatschappelijke
investering effect heeft

De manager Sociaal Beheer heeft niet het idee dat de directie helemaal begrijpt hoe belang-
rijk zijn activiteiten zijn. Elke keer als een van zijn voorstellen op tafel ligt, gaat het over de
kosten en over het feit dat de effecten niet zijn aan te tonen. Door het contact met de men-
sen in het veld en de klanten weet hij echter 100% zeker dat zijn werk echt meerwaarde
heeft en dat de effecten ervan de investering dubbel en dwars waard zijn. Zijn werk levert
maatschappelijk rendement op; dat is voor hem zo klaar als een klontje. Maar hoe krijgt hij
dat tussen de oren van zijn directie?

Mogelijke aanpak
De manager blokt twee ochtenden vrij in zijn agenda om eens rustig thuis een effectenkaart op
te stellen van drie projecten die binnenkort op de besluitvormingsagenda staan. Daar komt hij
best ver mee. Samen met een slimme stafmedewerkster rondt hij de drie kaarten af. Het resul-
taat is een sprekend schema van elke investering. Hieruit blijkt ook nog eens dat twee van de
drie investeringen zich voor een groot deel terugverdienen voor de corporatie, nog afgezien van
de positieve effecten die ze hebben voor andere partijen. Voor het derde project nodigt hij de
uitvoerend medewerker uit. In een korte (goed voorbereide) presentatie laat deze het manage-
ment zien wat zijn werk betekent voor de huurders, maar ook voor de corporatie zelf. Het
gesprek binnen het managementteam verloopt opeens heel anders dan vroeger. De financiële
dekking voor de projecten wordt sneller gevonden en de collega-managers denken met de
manager Sociaal Beheer mee om de projecten verder uit te werken. Ze vragen of hij de maat-
schappelijke effecten scherper kan aangeven door er met behulp van de SROI-methode ook
bedragen aan te koppelen. 

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten
• Social Return on Investment
• Verhalen
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De Raad van Toezicht overtuigen van de mogelijkheid
om voorgenomen maatschappelijke investeringen te
kunnen sturen

Na twee intensieve middagen met belanghouders is de directeur erg tevreden met het resul-
taat: er zijn heldere maatschappelijke doelen, ingevuld met diverse investeringen. Zijn Raad
van Toezicht is twee weken later een stuk minder enthousiast. De leden van de raad geven
aan dat de doelen niet te meten zijn, en vragen zich ernstig af er wel op te sturen is. Zonder
die garantie kunnen ze niet akkoord gaan. Kan de directeur de leden van de Raad van Toe-
zicht een instrument bieden waarmee hij zelf en de toezichthouders wel kunnen sturen op
maatschappelijke doelen en investeringen?

Mogelijke aanpak
De directeur laat van alle voorgestelde investeringen een effectenkaart opstellen. De betrokken
medewerkers benaderen daarvoor nogmaals de relevante belanghouders. Zij consulteren ook
enkele deskundigen. In aanvulling op de effectenkaart worden per investering een stuk of zes
slimme indicatoren vastgesteld. Zowel uitvoerende medewerkers, stafmedewerkers als betrokken
belanghouders zorgen voor de benodigde gevevens. Deze worden bij elkaar gebracht in een
monitor. Elk halfjaar staat deze monitor op de agenda van de Raad van Toezicht. Dezelfde infor-
matie wordt tevens gebruikt op de jaarlijkse dag voor belanghouders.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten 
• Maatschappelijke audit
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Intern inzichtelijk maken van het maatschappelijk
effect van een concrete investering, om deze verder te
kunnen verbeteren

Al jaren heeft corporatie IederHuis in haar complexen acht huismeesters rondlopen. Dat gaat
niet slecht. Maar de manager Woondiensten heeft het gevoel dat het beter kan. Zorgen de
werkzaamheden van de huismeester wel voor de gewenste effecten? Oftewel: levert hij/zij
wel de juiste maatschappelijke prestaties en kan het maatschappelijk rendement van de
investering in de huismeesters niet omhoog?

Mogelijke aanpak
De manager vraagt een junior-medewerker om alle huismeesters te bezoeken en te interviewen.
De medewerker gaat van daaruit vervolgens een effectenkaart opstellen van dé huismeester. Hij
komt daar echter niet goed uit. Het blijkt dat huismeesters hun werk verschillend invullen. Daar-
door zijn ook de maatschappelijke effecten van hun activiteiten verschillend. Al pratend komen
de medewerker en de manager op twee typen huismeester. Er is de ‘zorgende’ huismeester die
actief is in complexen met overwegend oudere bewoners. En er is de ‘buurt-huismeester’ in
complexen in de Vogelaarwijk van de stad. Deze is vooral druk met het aanspreken van bewoners
op ongewenst gedrag en het bewaken van de orde en netheid van de complexen en de directe
omgeving. De junior-medewerker bepaalt nu samen met de huismeesters wat dit onderscheid
precies betekent voor de activiteiten. Het resultaat zijn twee heldere effectenkaarten waarmee
naar de bewoners veel scherper kan worden neergezet wat zij wel en niet van de huismeester
mogen verwachten. Ook de huismeesters zelf vinden hierin veel houvast en durven beter ja of
nee te zeggen. Om te kijken of de nieuw gedefinieerde taken ook grotere maatschappelijke
effecten weten te veroorzaken, stelt de corporatie in het verlengde van de effectenkaart tien
indicatoren vast. Deze worden halfjaarlijks gemeten en met de huismeesters besproken. Naar
aanleiding hiervan worden hun activiteiten eventueel verder bijgesteld.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten 
• Social Return on Investment
• Verhalen
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Worden de vooraf verwachte effecten van een con-
crete investering voor de diverse betrokken partijen
waargemaakt?

Sinds twee jaar kent corporatie ‘tHuis een programma voor schuldhulpverlening. Al 46 huis-
houdens hebben deelgenomen. De vraag is echter wat nu het eigenlijke effect is. Twee jaar
geleden had men daarover bepaalde verwachtingen, maar zijn die waargemaakt? Het gevoel
bestaat dat het programma wel een revisie kan gebruiken. Wat zijn nu precies de uiteinde-
lijke effecten voor de huishoudens zelf, voor de corporatie, maar ook voor andere partijen in
de maatschappij zoals de gemeente?

Mogelijke aanpak
Onder begeleiding van een externe adviseur wordt in een eerste sessie een effectenkaart opge-
steld. Daarvoor worden de documenten van twee jaar geleden nog eens tevoorschijn gehaald. Na
die twee jaar blijkt de praktijk toch anders dan destijds verwacht. Zo ondervinden meer partijen
dan alleen de huishoudens met schulden een positief effect van het programma. Wel blijkt een
langere doorlooptijd nodig om mensen duurzaam te helpen en is de betrokkenheid van andere
partijen cruciaal om tot de gewenste effecten te komen. In een vervolgsessie worden daarom de
doelen opnieuw geformuleerd. De maatschappelijke effecten kunnen nu met twee jaar ervaring
veel scherper worden verwoord. Aan elk maatschappelijk effect worden twee indicatoren ver-
bonden. De doelen worden vertaald in een gewenste score op die indicatoren. 
Om de betrokkenheid van de andere partijen te vergroten wordt eveneens een SROI-analyse uit-
gevoerd. Met een tastbaar geldbedrag wil de corporatie de bestuurders van partijen overtuigen
van de meerwaarde van de schuldhulpverlening, zodat er een grotere bereidheid ontstaat om te
investeren in een goede samenwerking.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten
• Social Return on Investment
• Verhalen
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Het maatschappelijk rendement een structurele
plaats geven in de investeringsbeslissingen

Corporatie In de Wijk wil het maatschappelijk rendement van investeringen een structurele
plaats geven in investeringsbeslissingen. In de praktijk van nu is de maatschappelijke meer-
waarde van een investering soms wel en soms niet duidelijk. Ook kan de corporatie bijna
geen uitspraak doen over de vraag of een investering in maatschappelijk opzicht een succes
is geworden of niet. De manager Planning & Control wordt gevraagd een voorstel te doen
om dit voortaan beter in kaart te brengen.

Mogelijke aanpak
De manager Planning & Control hecht aan een uniforme manier van werken. Alleen dan zijn
investeringen immers nog enigszins vergelijkbaar. Als basisinformatie stelt hij voor om van alle
investeringen een effectenkaart op te stellen. Dit instrument blijkt bij een aantal investeringen
een goed overzicht te geven. Ook biedt het mensen een beter zicht op hun eigen plan. Om te
zorgen dat een plan ook getoetst is bij de meest relevante belanghouders, moet elke investering
minimaal twee ‘steunverklaringen’ hebben. Als er bij een investering grote maatschappelijke
effecten in het geding zijn, voert de afdeling Planning & Control samen met de bij de investering
betrokken medewerkers een SROI-analyse uit. Daarmee kunnen de maatschappelijke effecten in
geld worden uitgedrukt. Enkele medewerkers hebben voor deze exercities een cursus gevolgd.
Ook zijn er afspraken met andere corporaties om de kennis over prijskaartjes van maatschappe-
lijke effecten te delen. De afdeling houdt een goed overzicht bij van alle SROI-analyses. Zo kan
de corporatie na verloop van tijd steeds beter bepalen of een investering goed of slecht maat-
schappelijk rendeert. 

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten
• Social Return on Investment
• Verhalen 
• Maatschappelijke audit

23

6

dialoog belanghouder

fase beleidscyclus type rendement niveau van rendement betrokken partijen

idee

ontwerp

besluitvorming 

uitvoering

evaluatie

verantwoording

potentieel

maatschappelijk 

rendement 

gerealiseerd 

maatschappelijk

rendement

bedrijfsvoering

project / beleid
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huurders

raad van toezicht

bestuurder(s)

management

uitvoerders



Nagaan of een maatschappelijke investering bijdraagt
aan de sociale doelen van een wijkvernieuwing

Corporatie Huis en Wijk is gevraagd een flinke bijdrage te leveren aan een multifunctionele
accommodatie (MFA). De MFA komt in een wijk waar de corporatie ook vergaande revitali-
satieplannen heeft. Die plannen hebben een stevige sociale pijler. De directeur-bestuurder
vraagt zich af in hoeverre de sociale doelen van de revitalisatie door de MFA vervuld kunnen
worden. En hoe dat dan bij de exploitatie gegarandeerd kan worden. 

Mogelijke aanpak
De directeur-bestuurder roept een groep van betrokkenen en deskundigen bij elkaar. Op basis
van de rijke ervaring die er ondertussen is met MFA’s werken zij drie scenario’s uit: een scenario
‘de professionele aanpak’, een scenario ‘voor en door de buurt’ en een scenario ‘pick & mix’
(gebaseerd op het reeds aanwezige netwerk in de buurt en gebruikmakend van bestaande klei-
nere voorzieningen in de buurt). Van elk scenario bekijkt de groep de investerings- en exploita-
tiekosten. Ook toetst zij per scenario de maatschappelijke effecten aan de sociale doelen van de
revitalisatie: welk scenario levert de grootste bijdrage? Het blijkt dat één scenario er duidelijk uit
springt. De directeur-bestuurder besluit dat de corporatie financieel wil bijdragen als dit scena-
rio leidend is. Hij stelt verder voor een maatschappelijke audit uit te voeren. Bij het uitwerken
van de scenario’s bleek dat het succes van een MFA sterk samenhangt met de bereidheid van
vele partijen om blijvend een bijdrage te leveren. Met de maatschappelijke audit kan met alle
betrokkenen jaarlijks worden bekeken of de voorafgestelde doelen worden behaald en of bijstu-
ring nodig is. 

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten
• Social Return on Investment
• Maatschappelijke audit 
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Evaluatie van de effecten van een investering, voor 
de corporatie zelf en de huurders of andere belang-
houders

Een jaar geleden zijn de huurders uit de Bloemenbuurt schoorvoetend akkoord gegaan met
een maandelijkse bijdrage aan de kosten van de huismeester. De harde afspraak is dat er na
anderhalf jaar een stevige evaluatie zou liggen waarin de effecten van de huismeester dui-
delijk worden. De verantwoordelijke manager beseft dat het daarvoor nu de hoogste tijd is.

Mogelijke aanpak
De manager wijkbeheer heeft spijt dat hij destijds geen duidelijke doelen heeft gesteld. Ook is er
geen nulmeting geweest. Hij kan dus niet hard maken hoe de situatie was vóór het aantreden
van de huismeester. Daarom begint hij eerst maar eens om met de effectenkaart de maatschap-
pelijke effecten van de huismeester op een rij te zetten. Samen met twee huismeesters die graag
de toegevoegde waarde van hun werk zichtbaar willen maken, bedenkt de manager verschil-
lende aansprekende indicatoren: de hoeveelheid aangebrachte graffiti, de hoeveelheid rotzooi in
de openbare ruimte, etc. In het kader van een zakgeldproject laat hij kleine groepjes jongeren de
complexen inventariseren. De jongeren gaan aan de slag met fototoestellen. Ze maken ook foto’s
in soortgelijke complexen waar geen huismeester werkt. Dat maakt het verschil goed duidelijk.
Bij sommige effecten lukt het niet om aansprekende indicatoren te vinden. Daarom besluit de
manager om samen met de communicatiemedewerker een aantal kleine interviews af te nemen.
Dit levert een stapel pakkende quotes op en enkele sprekende foto’s. De indicatoren leveren
samen met de verhalen een mooi compleet beeld op. Het lukt de manager de evaluatie nog net
op tijd af te ronden. De huurders zijn overtuigd en hij heeft zelf veel opgestoken van het werk
van ‘zijn’ huismeesters. De verbeterpunten gaat hij de komende maand uitwerken.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Slim meten
• Social Return on Investment
• Verhalen 

25

8

dialoog belanghouder

fase beleidscyclus type rendement niveau van rendement betrokken partijen

idee

ontwerp

besluitvorming 

uitvoering

evaluatie

verantwoording

potentieel

maatschappelijk 

rendement 

gerealiseerd 

maatschappelijk

rendement

bedrijfsvoering

project / beleid

belanghouders

huurders

raad van toezicht

bestuurder(s)

management

uitvoerders



De maatschappelijke waarde van een investering even
hard maken als de financiële waarde 

De corporatie Volkswoning is in competitie met twee projectontwikkelaars voor de ontwik-
keling van een oud fabrieksterrein aan de rand van het stadscentrum. De inzet van de corpo-
ratie behelst een groot aandeel woningbouw voor speciale doelgroepen en maatschappelijk
vastgoed met een culturele functie. Dit past bij de vraag die leeft in de stad. Om dit financi-
eel rond te krijgen, is wel een lagere grondprijs van de gemeente nodig. De corporatie is zelf
overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van haar concept. Ze weet echter niet goed
hoe ze dat nut in de concurrentie met de ontwikkelaars hard kan maken. Ze kent de macht
van de afdeling Grondzaken bij de gemeente maar al te goed.

Mogelijke aanpak
De strategie van de verantwoordelijke ontwikkelingsmanager is om een duidelijk overzicht te
maken van de baten van het concept, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor andere par-
tijen in de maatschappij. Het moet klip en klaar zijn dat die baten de lagere grondprijs dubbel en
dwars waard zijn. Daarom maakt hij eerst een overzicht van alle mogelijke effecten op verschil-
lende schaalniveaus: van het effect van goede cultuurvoorzieningen op de aantrekkelijkheid van
een stad tot de invloed hiervan op de waarde van de koopwoningen in de directe omgeving. Om
het beeld compleet te maken, speurt hij naar onderzoek, maar voert hij over het concept ook
gesprekken met diverse belanghouders. Die gesprekken maken het mogelijk om de huisvesting
van de doelgroepen veel concreter en dus aansprekender in te vullen. Door het plan publiekelijk
te presenteren weet hij ook zeker dat de wethouder Cultuur en de wethouder Zorg van het plan
op de hoogte raken. Daarmee denkt hij voldoende tegenwicht te kunnen organiseren tegen de
naar verwachting meer financieel gedreven wethouder Grondzaken.

Geschikte methoden
• Effectenkaart
• Social Return on Investment
• Verhalen 
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Nadere analyse: 
twee hoofdkeuzes

Wat maakt nu dat een bepaalde methode in
de ene case beter geschikt is dan in de
andere? Met andere woorden: welke
methode om het maatschappelijk rendement
inzichtelijk te maken kunnen we in welke
situatie het best toepassen? Zoals al eerder
gezegd, is deze vraag niet klip en klaar te
beantwoorden. Er kunnen in één en dezelfde
situatie meerdere wegen zijn om het maat-
schappelijk rendement zichtbaar te maken.
Voor een goed begrip van de materie is het
daarom raadzaam om, alvorens over te gaan
naar de beschrijving van de methoden, nog
eens nader te analyseren welke factoren
doorslaggevend zijn voor de keuze van een
bepaalde methode. Het blijkt dat hieraan
twee andere hoofdkeuzes vooraf gaan:
• Welk rendementsresultaat wilt u?
• Wilt u rendement tellen of vertellen?

Keuze 1: welk rendementsresultaat wilt u?
Wat moet de inzet van een methode concreet opleveren?
• Gaat het u om een tastbaar resultaat in de vorm van een eindrapport, een rendementsratio of

een overtuigend verhaal? Of is het doel veel meer om een beter en gezamenlijk inzicht te krij-
gen in de investering, zodat er gedeelde kennis ontstaat (zie de experimentles in het kader)?

• Wie krijgt het resultaat onder ogen? Is dit een interne partij, met specifieke achtergrondken-
nis en wellicht een grotere behoefte aan details? Of gaat het om belanghouders voor wie cor-
poratiepraat geen dagelijkse kost is?

• Betreft het een eenmalige inspanning of is er sprake van herhaling cq. vergelijking? In het
laatste geval moeten we al snel denken aan een monitor. Het bouwen daarvan vereist dat het
onderzoek herhaalbaar is. Om te kunnen vergelijken moet het onderzoek verder ook in andere
projecten, wijken en/of situaties op een soortgelijke wijze kunnen worden uitgevoerd. Hierbij
kunnen we ook denken aan een andere corporatie, om ‘benchmarking’ mogelijk te maken.

27

EXPERIMENTLES #1
Bij aanvang van de SEV-experimenten was de blik vooral

gericht op het eindresultaat. De deelnemers wilden dui-

delijke cijfers over het rendement van de huismeester,

omdat bijvoorbeeld met huurders was afgesproken dat

een project geëvalueerd zou worden. In sommige geval-

len vroeg met name de directie om duidelijke cijfers. En

soms wilde men met de cijfers een robuust verhaal heb-

ben om de huismeesterdiensten ook aan Verenigingen

van Eigenaren te kunnen aanbieden. 

Op zoek naar de gegevens ontstonden tijdens de experi-

menten onverwachts veel nieuwe inzichten over de

investering zelf. Soms was vooraf eigenlijk niet goed

bepaald wat de gewenste effecten zouden moeten zijn.

Soms liep de beleving van betrokkenen zeer uiteen. De

gebruikte rendements-methoden dwongen om deze

effecten goed en kernachtig te beschrijven en om ze te

bespreken. Het resultaat was vervolgens meer dan bij-

voorbeeld alleen een tastbaar rapport. De grootste winst

was misschien nog wel een veel dieper en gezamenlijker

inzicht in de functie van de huismeester zelf.



Keuze 2: wilt u rendement tellen of vertellen?
In tegenstelling tot financieel rendement laat maatschappelijk rendement zich niet vanzelf uit-
drukken in getallen. Tegelijkertijd bestaat er een sterke behoefte aan tellen. Zelfs het schijnbaar
ontelbare wordt in onze samenleving geteld: de smaak van wijn, de waarde van een mensenle-
ven, etc. Een aantal methoden, waaronder ‘Slim meten’ en ‘Social Return on Investment’, richt
zich in navolging hiervan op het tellen. Maar er is ook een alternatief: vertellen. Door middel van
zorgvuldig opgebouwde en gecommuniceerde verhalen wordt met het vertellen geprobeerd het
maatschappelijk rendement ‘te laten spreken’.

28

80.000 EURO VOOR EEN GEZOND LEVENSJAAR
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bracht op 27

juni aan minister Hoogervorst het rapport uit ‘Zinnige en

duurzame zorg’. Hierin bepleit de raad om de kosten van

een medische behandeling die wordt betaald uit de col-

lectieve middelen, te binden aan een maximum. Dit

maximum wordt bepaald door het aantal gewonnen

gezonde levensjaren (QALY – spreek uit: kwollie – quali-

fied adjusted life year), waarbij één QALY niet meer dan

80.000 euro mag kosten. De raad legt zich niet op dat

bedrag vast, maar wil hiermee de discussie openen. 

(NRC Handelsblad, 26 juli 2006)

OVER SMAAK VALT NIET TE TWISTEN, OF TOCH WEL? 
The Wine Advocate Rating System: wijngoeroe Robert Parker beoordeelt wijnen – na een ‘peer-group’

proefsessie onder ‘single-blind conditions’ – op een schaal van 50 tot 100. Hij gebruikt het systeem

om een professionele mening te geven over een wijn en deze te vergelijken met andere wijnen in

dezelfde klasse. 

“However”, zegt hij zelf

relativerend, “there can

never be any substitute

for your own palate nor

any better education

than tasting the wine

yourself.” In de wijn-

literatuur zijn verhitte

discussies te vinden over

nut en noodzaak van een

dergelijk meetsysteem.

(www.erobertparker.com/

info/legend.asp)

KUN JE MENSELIJK GELUK METEN? 
“De kritiek dat geluk niet te meten valt, klinkt Schyns

vertrouwd in de oren. ‘[…] Ik ben ervan overtuigd dat het

meetbaar is. Het is natuurlijk niet perfect en honderd

procent betrouwbaar. Maar als je duizenden mensen uit

verschillende landen herhaaldelijk over hun geluk onder-

vraagt, krijg je met de tijd een vrij goed beeld van wat

het begrip inhoudt.’ ”

(interview met dr. Peggy Schyns in het Leids Universitair

Weekblad Mare, 12 februari 2004. Kijk voor meer onderzoek

naar geluk op: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/)



Tellen | kwantitatief
Het uitdrukken van maatschappelijk rendement in cijfers is wel degelijk mogelijk. Door ‘slimme’
indicatoren te vinden die de stand van zaken van een effect aangeven, kunnen goede, getalsma-
tige uitspraken worden gedaan over de mate waarin een effect wel of niet optreedt. Getalsmatig
inzicht helpt om maatschappelijk rendement beter ‘vast te pakken’ en bespreekbaar te maken.
De ervaring leert bovendien dat ‘tellen’ dwingt om scherp te worden in bijvoorbeeld het
omschrijven van de effecten: wat telt wel mee, en wat niet?

Voordelen
• Geeft snel inzicht
• Dwingt tot concrete beschrijving van de effecten
• Zorgt voor een duidelijke uitkomst 
• Maakt vergelijken makkelijker (tussen projecten /

in de tijd)

Nadelen
• Gevaar voor meetbureaucratie/-monster
• Goed meten kost vaak veel tijd en soms geld
• Effecten die niet of lastiger te tellen zijn, kunnen

snel overboord vallen, met als gevolg een vals of
onvolledig beeld van de werkelijkheid

• Nuances kunnen verloren gaan

Vertellen | kwalitatief
Maatschappelijke effecten zijn doorgaans nauwgezet
en herkenbaar te omschrijven, evenals de verande-
ringstheorie. Deze elementen kunnen worden gebun-
deld in een pakkend en samenhangend verhaal.
Vooral de communicatieve kracht hiervan kan zeer groot zijn. Mensen zijn gewend om in verha-
len te communiceren (we doen de hele dag eigenlijk niets anders) en in staat goed vertelde
boodschappen snel op te pakken en over te nemen. 
Het verhaal zelf kan op verschillende manieren worden verteld: een film, gesproken verhaal of
verhaal op papier, presentatie, fotocollage, etc. (zie verder de beschrijving van de methode 
‘Verhalen’ in hoofdstuk 2).

Voordelen
• Sluit aan bij de situatie ‘op straat’
• De vorm kan worden aangepast aan het doel en/of doelgroep

Nadelen
• Minder objectief, ‘propaganda’ ligt op de loer
• Maakt vergelijken moeilijker 
• De overtuigingskracht is afhankelijk van de ‘verteller en luisteraar’ cq. de vertelvorm
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EEN KWESTIE VAN GELOOF?
Het lijkt soms wel een geloofskwestie: kun je

maatschappelijke effecten nu wel of niet

meten? En stel dat het wel kan, moet je het dan

willen? 

Het venijn in deze discussie wordt bepaald door

het belang van de cijfers. Geven ze de doorslag

en zijn ze bepalend voor de keuze? Als dat zo is,

dan is veel discussie te verwachten, en terecht.

Zijn ze bedoeld als aanjager van een goede dia-

loog over bijvoorbeeld de beste investeringen,

dan is het eigenlijk alleen een principiële dis-

cussie. 

De discussies kunnen misschien het best wor-

den beslecht door het gewoon eens te probe-

ren. De SEV-experimenten leren trouwens dat

het meten uitermate waardevol is om te ont-

dekken hoe een investering precies werkt. Het

eindresultaat – een set van goede indicatoren –

is daarbij naar de tweede plek geschoven.



Samen sterk
Beide scholen, beide denkwijzen zijn waardevol en hebben hun voor- en nadelen. Per situatie zal
de beste weg moeten worden gekozen. Vaak geeft een combinatie van een kwantitatieve en
kwalitatieve aanpak het beste resultaat. Getallen hebben uitleg nodig en krijgen pas betekenis
tegen een bepaalde achtergrond. En een verhaal wordt sterker als het kan worden geïllustreerd
met getallen. Zo benoemt een goed SROI-rapport ook de maatschappelijke effecten die niet zijn
uit te drukken in geld. Het gaat er dus om het juiste evenwicht te vinden, afhankelijk van de
precieze rendementsvraag en afgestemd op de ontvangers van de resultaten. Voor een financieel
georiënteerd managementteam is een SROI-ratio zeer aansprekend. Een verantwoordingsvraag
van huurders kan daarentegen beter worden beantwoord met een robuust verhaal.

Welke overwegingen zijn dus relevant bij de keuze tussen tellen, vertellen of een combinatie van
de twee?
• Voor welke doelgroep wordt de methode ingezet?
• Welke ervaring is er met meten? Is de organisatie gewend om indicatoren te zoeken? Is men

bekend met het registreren van zaken? Weet men hoe cijfers geïnterpreteerd moeten worden?
• Welke cultuur leeft er in een corporatie? Is men cijfermatig ingericht? Of laat men zich over-

tuigen door een pakkende beschrijving van ervaringsfeiten?
• Is het de bedoeling om het rendement op meerdere momenten inzichtelijk te maken? Zo ja,

dan is het beter om via het tellen van indicatoren een monitor te bouwen.
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Overzicht rendementsmethoden

De hiervoor behandelde hoofdkeuzes en bijbehorende alternatieven zetten we in het volgende
overzicht met de zes methoden nog eens op een rijtje. Met dit overzicht heeft u een eerste vin-
gerwijzing voor welke methode voor uw specifieke rendementsvraag het meest geschikt is.
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A
Effectenkaart

B
Slim meten

C
SROI

D
Waarde(n)zeef

E
Storytelling

F
Maatschap-
pelijke audit

resultaat toegankelijk
overzicht

bouwstenen MR

makkelijk te
meten indicato-
ren / monitor /

benchmark

investeringsratio,
opgenomen in
een toelichtend

rapport

investerings-
keuze voor/door

maatschappij

een robuust,
overtuigend ver-
haal in een vorm

naar keuze

rapport / ‘social 
governance’

tellen - x x

vertellen - x

tellen én 
vertellen

- x x

inzicht voor
intern gebruik

x x x x x

gedeeld inzicht
met belang-
houders

x 
(mits gezamen-

lijk opgezet)

x 
(mits gezamen-

lijk opgezet)

x 
(mits gezamen-

lijk opgezet)

x
(bij presentatie

resultaat)

x
(bij presentatie

resultaat)

x

eenmalig 
gebruik

x x x x x

geschikt voor
herhaling en 
vergelijk

x x x



Keuzeboom rendementsmethoden

Een tweede manier om tot een keuze te komen, is de hieronder afgebeelde keuzeboom. Door
vanuit uw rendementsvraag antwoord te geven op de vragen komt u vanzelf terecht bij de
methode die in uw situatie wellicht het meest passend is. ‘Wellicht passend’, omdat niet alle
onderscheidende kenmerken van de methoden in deze keuzeboom een plek hebben. Zo kunnen
er goede redenen zijn om ook voor (elementen uit) een andere methode te kiezen. De keuze-
boom is niet meer dan een hulpmiddel.
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Gaat het om gerealiseerd of 
potentieel maatschappelijk 

rendement?

Wilt u maatschappelijke
effecten tellen of vertellen?

Wilt u een keuze maken 
uit meerdere investerings-

opties?

Wilt u belanghouders
actief betrekken?

Wilt u belanghouders
sturing geven?

Wilt u effecten
uitdrukken in geld?

potentieel

javertellen nee

neeneeja ja

janee

Effectenkaart
+ Verhalen

Effectenkaart +
Maatschappelijke

audit

Waarde(n)zeef

Effectenkaart
+ Slim meten

Effectenkaart
+ SROI

tellen

gerealiseerd



AAN DE SLAG MET 

RENDEMENTSMETHODEN

Maatschappelijk rendement kan op vele manieren inzichtelijk worden gemaakt. Dit hoofd-
stuk presenteert zes methoden waarmee u zelf aan de slag kunt. Met de methoden is in één
of meerdere SEV-experimenten ervaring opgedaan. 
Ze laten zich combineren en zijn dus naast of na elkaar te gebruiken. Ook overlappen ze
elkaar op sommige punten. Dit geldt in het bijzonder voor de effectenkaart. Deze vormt in
de praktijk de onderlegger van de andere methodes (zie bijgevoegde figuur): de kaart ver-
schaft de basisinformatie waarmee de andere methodes ‘verder kunnen’.

Bij de beschrijving van de zes methoden volgen we steeds hetzelfde stramien: 
• Omschrijving
• Aanpak
• Aandachtspunten
• Rendementsmomenten
• Sterke punten van de methode
• Zwakke punten van de methode
• Voorbeelden
• Verdere informatie
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Monitor & benchmark 

effecten en veranderings-
theorie beschrijven
Effectenkaart

input beschrijven

input kwantificeren

luisteren > maken > vertellen
verhalen over:
• effecten
• veranderingstheorie
Verhalen

effecten meten met 
indicatoren
Slim meten

maatschappelijke positie monitoren en
periodiek bespreken met belanghouders
Maatschappelijke audit

effecten
monetariseren
SROI

rapportage en
communicatie

< VERTELLEN >

< TELLEN >

2. 



EFFECTENKAART

Omschrijving
De effectenkaart is een hulpmiddel om greep te
krijgen op de maatschappelijke effecten van
investeringen. Hij brengt de verschillende aspec-
ten van een maatschappelijke investering in ver-
band met elkaar en presenteert deze op een
overzichtelijke manier. De effectenkaart bewijst
zich vooral bij de voorbereiding van een maat-
schappelijke investering als een krachtig hulp-
middel: 
• het geeft inzicht in de effecten van een inves-

tering en legt de veronderstellingen bloot die
hieraan ten grondslag liggen;

• het opent het zicht op verbeteringen van de investeringen;
• het maakt duidelijk wie bij een investering betrokken is;
• het stimuleert het gesprek over de maatschappelijke effecten van een investering; binnen de

corporatie, maar ook daarbuiten, met belanghouders;
• het maakt investeringen makkelijker vergelijkbaar.
De kracht van de effectenkaart zit niet alleen in de inhoud (het overzicht op de kaart), maar ook
in het proces om hem op te stellen. Door het opstellen ontstaat een veel scherper inzicht in en
bewustzijn over het waarom van een investering (welke effecten streven we na) en het hoe (op
welke manieren kunnen we die effecten bereiken). Zo wordt het kaf van het koren gescheiden:
welke effecten mogen we wel en niet verwachten, wat is werkelijk van belang en wat minder?

Aanpak
Voorwaarde voor het kunnen opstellen van de effectenkaart is dat u al enig idee heeft over de
investering en het gewenste effect. Is dat idee aanwezig, dan vult u de kaart door het beant-
woorden van de drie onderstaande vragen, die elk corresponderen met een kolom in de kaart (zie
het voorbeeld van de effecten van het aanstellen van een huismeester):
1. Wie ondervindt effecten?
2. Welke effecten zijn dat?
3. Hoe bereikt u deze effecten?

De effectenkaart laat zich goed uitbreiden door de effecten met behulp van indicatoren meet-
baar te formuleren. Ook kunnen aan deze indicatoren doelstellingen of streefcijfers worden ver-
bonden. Op die manier voegt u aan de kaart een vierde en vijfde kolom toe. De methode ‘slim
meten’ werkt dit verder uit. Een andere mogelijke uitbreiding is de beschrijving van de beno-
digde middelen (input). 
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EXPERIMENTLES #2
Voor een volledig inzicht in de maatschappelijke effecten

en de veranderingstheorie is het nodig om van achter de

bureautafel te stappen. Door te spreken met mensen die

werken in de uitvoering en belanghouders die de effec-

ten ondervinden, ontstaat een completer en scherper

beeld van maatschappelijke effecten: welke effecten tre-

den op, hoe sterk zijn ze en vooral: in welke mate wor-

den ze door onze activiteiten veroorzaakt? Ook in de

zoektocht naar goede indicatoren kan een gesprek met

belanghouders tot goede ideëen leiden.

A. 

ZIE OOK DE PRAKTIJKVOORBEELDEN
OP DE CD-ROM EN WWW.SEV.NL



Als u met de kaart aan de slag gaat, zult u merken dat de drie vragen niet altijd keurig achter
elkaar te beantwoorden zijn. Het kan zijn dat u een bepaald element (nog) niet direct scherp kunt
verwoorden of een verband nog niet heelder heeft. Spring daarom tussen de vragen heen-en-weer.
Dit kan er zelfs toe leiden dat u tijdens het invullen tot de conclusie komt dat, om een maximaal
maatschappelijk effect te bereiken, een investering anders moet worden ingevuld. Zie de effecten-
kaart daarom ook als een leerproces, een concept dat voortdurende aanscherping verdient.
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MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN UITGELICHT: SOORTEN EN MATEN
Maatschappelijke effecten komen in verschillende gedaanten voor. Voor een goede inventarisatie bij vraag 2 van de

effectenkaart zijn de volgende onderscheidingen van belang:

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN – EFFECTEN VOOR DE CORPORATIE
Echte maatschappelijke effecten zijn te vinden bij andere partijen in de maatschappij. In het voorbeeld van de huis-

meester merkt bijvoorbeeld de gemeente dat de openbare ruimte schoner wordt. Tegelijkertijd raken effecten soms

ook de corporatie zelf. Door de inzet van de huismeester dalen veelal de kosten voor onderhoud. Dit zijn in essentie

geen maatschappelijke effecten. Desondanks zijn ze natuurlijk wel interessant om te inventariseren, bijvoorbeeld

om een volledige investeringsafweging te maken. Ze kunnen echter niet op het conto van maatschappelijk rende-

ment worden gezet.

KORTE TERMIJN EFFECTEN – LANGE TERMIJN EFFECTEN
Sommige effecten treden direct op. Ze zijn direct

zichtbaar. Andere effecten treden pas op lange termijn

op. Zo zal het aanspreken op goed gedrag door de

huismeester niet direct tot een opgeruimde galerij 

leiden. Maar dit zal wel na verloop van tijd gebeuren,

zo is de algemene verwachting.

Soms liggen de ‘grote doelen’ van een investering pas op de langere termijn. Het is dan raadzaam om ook tussen-

tijdse effecten en doelen op kortere termijn te formuleren. Dat helpt om de vooruitgang beter zichtbaar te maken

en werkt bovendien motiverend. Bij bijvoorbeeld een daklozenproject kan als lange termijn effect worden geformu-

leerd dat daklozen weer volledig zelfstandig kunnen wonen. Een tussentijds effect kan zijn dat zij hun eigen woon-

ruimte/kamer beter schoonhouden.

POSITIEVE EFFECTEN – NEGATIEVE EFFECTEN
Niet alle effecten zijn positief. Om een eerlijk en evenwichtig beeld te krijgen van het maatschappelijk 

rendement moeten ook negatieve effecten worden meegenomen. Als bijvoorbeeld de huismeester 

welzijnsachtige taken krijgt, kan de gemeente dit aangrijpen om te bezuinigen op de bestaande inzet van de lokale

welzijnsorganisatie.

DIRECTE EFFECTEN – INDIRECTE EFFECTEN
Directe effecten zijn te relateren aan de activiteiten

en de output daarvan. Indirecte effecten treden op

als een gevolg van andere effecten. Hun relatie met

output en activiteiten is dus indirect en gaat via

andere effecten. Zo kan een eindeloze boom ont-

staan van effecten, die allemaal op de een of andere

wijze zijn terug te redeneren naar de oorspronkelijke activiteten. Vaak is het de kunst om die boom terug te snoeien

tot enkele grote effecten en/of effecten waarvan de indirecte relatie nog wel substantieel is.

BEDOELDE EFFECTEN – ONBEDOELDE EFFECTEN 
Als een corporatie investeert, zijn er verwachtingen over de effecten die daardoor zullen optreden. Gaandeweg kun-

nen de activiteiten en de output echter effecten bewerkstelligen – positieve en negatieve - die vooraf niet voorzien

waren. Dit wordt natuurlijk vooral duidelijk bij het terugblikken op gerealiseerd maatschappelijk rendement. Maar

ook bij het onderzoeken van het potentiële rendement van een investering kan de corporatie onbedoelde effecten in

beeld brengen door actief belanghouders te bevragen. Zij hebben vaak een andere kijk op effecten dan de corporatie.

maatschappelijk
effect A

maatschappelijk
effect B

output 1

maatschappelijk
effect A

maatschappelijk
effect B

output 1



Vraag 1: Wie ondervindt effecten?
De eerste stap in het opstellen van de effectenkaart is het inventariseren van de belanghouders:
welke organisaties of groepen mensen ondervinden effecten van de investering? Zet deze
belanghouders op volgorde van hun belang op de kaart (in het bijgevoegde voorbeeld van het
aanstellen van een huismeester zijn dat de huurders, omdat die er als eerste het effect van zou-
den moeten ondervinden). 
Vraag is of ook de corporatie zelf in het overzicht moet worden opgenomen. Veel maatschappe-
lijke investeringen hebben immers ook gevolgen voor de corporatie zelf. Zo kan het aanstellen
van een huismeester besparingen opleveren op het onderhoud en zorgt een programma voor
schuldhulpverlening bijvoorbeeld voor het makkelijker en goedkoper innen van huren. Bent u
enkel geïnteresseerd in de maatschappelijke effecten van een investering, dan kunnen de effec-
ten voor de corporatie zelf in de kaart beter buiten beschouwing blijven. Gaat het u echter om
het totaalbeeld van een investering, dan zijn de effecten voor de eigen corporatie wèl interes-
sant. 
Belangrijk is verder om bij de identificatie van de belanghou-
ders niet alleen te kijken naar de groepen die van een inves-
tering positieve effecten ondervinden, maar ook naar hen die
mogelijk negatieve effecten ondervinden (zie het kader
‘Maatschappelijke effecten uitgelicht op blz. 36’). 

Vraag 2: Welke effecten zijn dat?
Als tweede stap zet u per belanghouder de verschillende
maatschappelijke effecten op een rij. Wat verandert er voor
een belanghouder door de voorgenomen investering? Wat
verandert er in het gedrag van mensen? Wat zijn de zichtbare effecten in een wijk als gevolg
van de investering? Verandert de werkwijze van één of meerdere betrokken partijen? Formuleer
deze effecten per belanghouder zo kort en bondig mogelijk. De effecten kunnen op verschillende
manieren worden verwoord, bijvoorbeeld: 
• de mate waarin…
• het niveau van…
• de hoeveelheid…
• de mogelijkheid om…
Maak de effecten ook zo tastbaar mogelijk. Het formuleren van indicatoren bij een effect (in een
vierde kolom op de kaart) helpt om een maatschappelijk effect concreet te maken en in te kleu-
ren. Zie ook de methode ‘Slim meten’. 

Lastig bij deze tweede vraag is dat maatschappelijke
effecten soms meerdere oorzaken hebben. Niet
alleen de investering van de corporatie is van
invloed. Zeker voor de effecten op de lange termijn (zie het kader ‘Maat-
schappelijke effecten uitgelicht’) geldt dat deze niet altijd direct zijn toe te
schrijven aan de gedane investering en daaruit voortvloeiende activiteiten.
Ook andere factoren, zoals gemeentelijk beleid, algemene economische ontwikkelingen of
andere activiteiten in hetzelfde gebied kunnen hun invloed hebben. 
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EXPERIMENTLES #4
Een ezelsbrug voor het onderscheid

tussen output en maatschappelijk

effect:

• output heeft te maken met de

investering,

• een maatschappelijk effect zegt iets

over mensen en wijken.

maatschappelijk
effect A

maatschappelijk
effect B

output 1



Dit wordt ook wel als punt van kritiek ingebracht als er
over maatschappelijke effecten wordt gesproken. Toch is
het geen reden om het beschrijven van deze effecten
achterwege te laten. Vaak is het goed mogelijk een
inschatting te maken van effecten die zijn toe te rekenen
aan een investering. Door het invullen van de effecten op
de kaart maakt u steeds inzichtelijker welke invloed een
maatschappelijke investering naar verwachting heeft
binnen het geheel van externe invloeden. De effecten-
kaart streeft ook niet naar wetenschappelijke exactheid,
maar wil juist de verwachtingen van een investering
blootleggen en bespreekbaar maken. Bovendien is er niet
echt een alternatief. Het niet in kaart brengen en niet
bespreken van effecten is altijd slechter. Wel moet het punt van kritiek over de invloed van
externe invloeden serieus worden genomen bij het claimen van successen.

De effecten die uiteindelijk op de kaart genoemd staan, moeten substantieel zijn. Om dit te toet-
sen, kunnen bij elk effect twee vragen worden gesteld:
• Waarom is dit effect van belang?
• Hoe weet ik dat het effect optreedt? (wat zie ik dan, bij mensen, in complexen en wijken?)
Als het beantwoorden van deze vragen lastig blijkt, kunt u zich afvragen of het effect wel moet
worden genoemd op de effectenkaart. Sterker nog: draagt de voorgenomen investering dan wel
voldoende bij aan het behalen van het gewenste maatschappelijk rendement? Zo leidt het invul-
len van de kaart tot een scherper inzicht in nut en noodzaak van uw maatschappelijke investe-
ringen. 

Houd bij het invullen van deze vraag verder nog rekening met het volgende: 
• Hetzelfde effect kan voor meerdere belanghouders gelden. Benoem het effect dan bij al deze

belanghouders om zo een compleet overzicht te krijgen.
• Bekijk de effecten met een brede blik. Neem ook negatieve effecten mee en benoem de ‘bij-

vangst’: de niet-bedoelde neveneffecten die de investering kan veroorzaken. Ook indirecte
effecten (effecten die in tweede instantie optreden) kunnen een plek krijgen. Voorbeeld: een
indirect effect van een scherper toezicht door een huismeester op de leefbaarheid van een
complex kan zijn dat bewoners zich op dit gebied actiever gaan opstellen.

Vaak is er sprake van een complex van effecten. Het ene maatschappelijke effect zet het andere
in werking, of heeft er een dempende werking op. Het complex van effecten is altijd completer
en scherper te maken, maar bij het opstellen van een effectenkaart zal er ergens een grens moe-
ten worden getrokken. Een duidelijk aanwijsbare samenhang met de activiteiten en de output,
die ook herkenbaar is in de praktijk, geldt daarbij als een goed criterium. Ook helpt het te con-
centreren op de grootste effecten. Kleinere effecten kunnen eventueel later toegevoegd worden.

Vraag 3: Hoe bereikt u deze effecten?
In de derde stap bij het invullen van de effectenkaart staan de inhoudelijke vragen over de
investering centraal. Hoe wilt u de bij vraag 2 vermelde gewenste effecten bewerkstelligen?
Welke activiteiten zijn daarvoor nodig, tot welk tastbaar ‘productieresultaat’ (de output) moeten
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EXPERIMENTLES #5
Bij het opstellen van een effectenkaart ligt

de nadruk op het benoemen van effecten

en minder op hoe u ze precies omschreven

heeft. Met andere woorden: streef niet

direct naar de perfecte effectenkaart. Zet

liever een voorlopige beschrijving neer dan

effecten onbenoemd te laten. Op een later

moment lukt het ongetwijfeld om scherper

te formuleren, bijvoorbeeld na een inspire-

rend gesprek met een belanghouder.



deze leiden? En welke oorzaak-gevolg-rede-
nering (de veranderingstheorie) ligt hieraan
ten grondslag? Een voorbeeld uit het bijge-
voegde schema over het aanstellen van een
huismeester: het nagestreefde effect van de
veiliger leefomgeving wordt, zo is de ver-
wachting, onder meer bereikt door sloten in
een complex (van de woningen en gemeen-
schappelijke ruimten) beter te onderhouden.
Het tastbare resultaat, de output daarvan is
het aantal te repareren en onderhouden slo-
ten. De veronderstelling is dat het complex
als geheel veiliger wordt, dus minder interes-
sant voor potentiële inbrekers en vandalen,
als sloten goed werken. Op deze manier kun-
nen voor ieder nagestreefd effect de activi-
teit, output en redenering worden
aangegeven. 
Door het invullen van de derde vraag worden
de veronderstellingen zichtbaar gemaakt die
aan de basis liggen van een investering.
Oftewel: de veranderingstheorie wordt bloot-
gelegd. Dit maakt het veel beter mogelijk een
investering inhoudelijk te toetsen; niet alleen intern, met collega’s, maar ook extern, met
belanghouders als ‘ervaringsdeskundigen’. Kunnen zij zich vinden in de door u op de effecten-
kaart ingevulde veronderstellingen? Klopt uw veranderingstheorie? Hier gaat het wederom niet
om de wetenschappelijke precisie en zekerheid, maar om het benoemen en bespreken van ver-
wachtingen. 

In drie rondes
Een effectenkaart moet groeien. Van belang is dat er meerdere visies op worden losgelaten. In de
praktijk van de SEV-experimenten werd dat gedaan in drie (achtereenvolgende) ronden.

Ronde 1: Eerste persoonlijke vingeroefening
Zet de effectenkaart in als een persoonlijke oefening van bijvoorbeeld een projectleider of
manager, om de eigen gedachten en verwachtingen rond een investering scherp te krijgen. Dit
kan achter het bureau, op basis van beschikbare informatie, bijvoorbeeld op internet of uit eer-
dere notities.

Ronde 2: Interne bespreking
Vervolgens kunt u de investering bespreken binnen uw corporatie. Door het invullen van de
effectenkaart brengt u de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen en belevingswerelden
binnen uw organisatie helder in beeld. Door de investering vanuit verschillende invalshoeken
binnen de corporatie te belichten, ontstaat een duidelijk en compleet beeld.
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EXPERIMENTLES #6
Ga over de effectenkaart een open gesprek aan met

uw belanghouders. Zeker weten doet u het nog niet,

maar u geeft als het ware een voorzet. Hoe staan

uw belanghouders hier tegenover? Welke effecten

zien zij als gevolg van een activiteit? Dit kan in een

één-op-één-gesprek, maar ook de vorm van een

paneldiscussie is geschikt.

Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de

effecten en resultaten. Verandert het gedrag van

mensen en wat gebeurt er met bijvoorbeeld de uit-

straling van een gebouw? Dus niet: de sociale cohe-

sie verbetert, maar mensen gaan meer bij elkaar op

bezoek en organiseren samen feesten. Vraag in het

gesprek door naar concrete voorvallen en goede

voorbeelden. Door maatschappelijke effecten heel

concreet te beschrijven, maakt u de stap naar de

indicatoren eenvoudiger.

Sta open voor aanvullende informatie:

• mogelijkheden voor verbetering van de 

activiteiten;

• geschikte indicatoren en doelstellingen.



Ronde 3: Externe bespreking
Als corporaties investeren in en voor de maatschappij, ligt het voor de hand met belanghouders
uit die maatschappij te praten over de te verwachten effecten van de mogelijke investering. De
effectenkaart geeft per belanghouder een overzicht van de effecten en geeft tevens aan waarom
juist deze effecten te verwachten zijn. Het toetsen en eventueel aanscherpen van de effecten
doet u na overleg met de belanghouder(s). Zij beschikken soms ook over goede indicatoren.
Belanghouders hebben immers beter zicht op hun deelterrein en kunnen u helpen bij het
inschatten van de concrete effecten van de door u geplande investering.

Aandachtspunten
• Bij het beschrijven van de maatschappelijke effecten gaat het om het verschil met de situatie

waarin de investering niet zou plaatsvinden. Met andere woorden: wat zou er so wie so zijn
gebeurd? Voorkom dat effecten ten onrechte worden toegerekend aan een investering.

• Trek een grens. Sommige maatschappelijke effecten zijn klein, onzeker of komen indirect tot
stand. Om de kracht van de methode overeind te houden, kunnen dergelijke effecten beter
buiten beschouwing worden gelaten. Volledigheid is geen streven op zich. Drie tot vier
belanghouders en twee tot drie maatschappelijke effecten per belanghouder geven doorgaans
al een aardig compleet beeld. Soms is minder mogelijk, soms is meer wenselijk.

• Het verband tussen output en het maatschappelijke effect is niet
altijd te vangen in simpele een-op-een relaties. Om een effect te
bewerkstelligen, zijn soms meerdere resultaten nodig. Bijvoor-
beeld: de eerdergenoemde nagestreefde veiliger leefomgeving
ontstaat niet alleen door een goed onderhoud van de sloten,
maar ook door bijvoorbeeld hangjongeren aan te spreken op hun
gedrag. Ook kan dezelfde output aan meerdere effecten bijdra-
gen. Daarom kunnen zowel de output als de maatschappelijke
effecten op meerdere plekken in de effectenkaart terechtkomen.

Sterke punten van de methode
• De maatschappelijke effecten van een investering staan vaak niet helder geformuleerd op

papier. Iedere betrokkene heeft zo zijn eigen inschatting van de effecten die verwacht kunnen
worden. Door een effectenkaart op te stellen worden deze verwachtingen uitgesproken en
kunnen ze worden besproken. Dit leidt in het algemeen tot een kwalitatief betere investering.
Zo gingen de gedachtes bij aanvang van de SEV-experimenten met de huismeester vaak niet
verder dan: ‘de huismeester levert een positieve bijdrage aan de sociale cohesie’. Door het
invullen van de effectenkaart werd dit veel concreter en tastbaarder gemaakt. 

• De vorm van de effectenkaart – een schema – dwingt om beknopt te zijn. Dat maakt de infor-
matie overzichtelijk en toegankelijk.
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Intermezzo: 
Maatschappelijk rendement en beleidskeuzes

Dit praktijkboek is vooral geschreven vanuit het niveau van investeringen: relatief makkelijk vast
te pakken projecten, waarvan de maatschappelijke effecten goed te beschrijven zijn. Toch staan
corporaties regelmatig voor beslissingen met een wat hoger abstractieniveau: keuzes waarvan
de maatschappelijke effecten (nog) niet zo precies in kaart zijn te brengen. Maar ook dan is het
denken in maatschappelijk rendement zinvol. In het SEV-experiment ‘Het maatschappelijk ren-
dement van een woonfraude-aanpak’ ontwikkelde MB-ALL een simpele ‘quick scan’-aanpak: vijf
stappen om beleidsalternatieven tegen elkaar af te wegen, onder meer op basis van maatschap-
pelijk rendement. 

1. Vaststellen belangrijkste maatschappelijke effecten van een
beleidsmaatregel
De eerste vraag is welke maatschappelijke effecten u wilt bereiken met het beleid. En hoe draagt
het voorgestelde beleid daar aan bij? Beschrijf het beleid in termen van input (welke investerin-
gen doet u), activiteiten (wat onderneemt u met de investeringen), output (wat zijn de directe
resultaten van de activiteiten) en outcome (wat zijn de maatschappelijke effecten van de
behaalde resultaten).
Bij een aanpak van woonfraude gaat het om drie maatschappelijke hoofdeffecten:
• Het tegengaan van discrepantie tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.
• Bijdragen aan de leefbaarheid van buurten.
• Bijdragen aan een eerlijke verdeling en bewoning van sociale huurwoningen.

2. Identificeren beleidsmaatregelen die ook van invloed zijn op deze 
hoofdeffecten
Welke andere beleidsmaatregelen dragen bij aan het gewenste maatschappelijk effect, in nega-
tieve zin en in positieve zin? Beschrijf ook deze beleidsmaatregelen in termen van input, activi-
teiten, output en outcome.

3. Uitwerken alternatieve maatregelen
Beredeneer hoe de effecten samenhangen met de alternatieve beleidsmaatregelen. Ga hierbij uit
van uw lokale situatie en beschrijf:
• de ‘richting’ van de samenhang (werkt de maatregel positief of negatief),
• de verhouding van de financiële kosten en baten van die maatregel (positief of negatief) en
• de mogelijke omvang van het effect (output en outcome) en de mate van benutting van de

alternatieve maatregelen.

4. Uitzetten scores in tabel
Zet de maatregelen in een overzichtelijke tabel onder elkaar. Zie het voorbeeld hierna.
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5. Conclusies trekken
Vanuit dit overzicht kan een uitspraak worden gedaan over hoe de alternatieve maatregelen zich
verhouden ten opzichte van de centrale beleidsmaatregel. Per effect kan worden bekeken of een
beleidsalternatief aantrekkelijker is dan de centrale beleidsmaatregel.
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SLIM METEN

Omschrijving
De resultaten van een investering (output) zijn vaak goed te meten. Het zijn als het ware de pro-
ductiecijfers. Ook de input van een investering is gemakkelijk meetbaar: de kosten. Maar daar-
mee weten we nog niet of de beoogde effecten ook daadwerkelijk optreden. Na enige tijd kan
bijvoorbeeld blijken dat de veronderstellingen in de veranderingstheorie (ingevuld bij vraag 3
van de effectenkaart) onjuist zijn. Daarom meten we bij voorkeur de maatschappelijke effecten
zelf als we het over maatschappelijk rendement hebben. Dit is lastiger, maar zeker niet onmoge-
lijk, zo blijkt uit de SEV-experimenten.
Om maatschappelijke effecten te meten, heeft u indicatoren nodig: getallen die een betrouw-
bare schatting geven van de verwachte en daadwerkelijke effecten. De indicatoren weerspiege-
len de mate waarin een effect optreedt. De methode ‘Slim meten’ concentreert zich op het
vinden en gebruiken van goede indicatoren die het al dan niet optreden van maatschappelijke
effecten weerspiegelen. Indicatoren maken het mogelijk om veranderingen te meten en zicht-
baar te maken. Hierdoor houdt u de vinger aan de pols en kunt u zien of de vooraf gestelde doe-
len inderdaad worden gehaald. Ook is het mogelijk om effecten gedurende langere tijd te volgen
en op periodieke momenten in kaart te brengen, te monitoren dus.

Aanpak
De methode ‘Slim meten’ is een aanvulling op de effectenkaart en bestaat uit vijf stappen:
1. identificeren van indicatoren;
2. bepalen van doelstellingen;
3. meten van indicatoren;
4. bouwen van een monitor;
5. rapporteren.

1. Identificeren van indicatoren
Met deze methode proberen we indicatoren te
vinden voor de maatschappelijke effecten. Goede
indicatoren voldoen aan vier eisen.
• De betrouwbaarheid (validiteit) zegt iets over

de stevigheid van de relatie tussen effect en
indicator. Geeft een indicator een goed beeld
van de mate waarin het effect wel of niet
optreedt? Als de indicator bijvoorbeeld een
toename laat zien, weten we dan ook zeker
dat het effect optreedt? Of is er iets anders
waardoor de indicator anders scoort, maar het
effect zelf afwezig is?

• De indicatoren moeten dekkend zijn. Alle relevante aspecten van een maatschappelijk effect
komen bij voorkeur in één of meerdere indicatoren tot uiting. Tegelijkertijd moet het meet-
systeem zo slank mogelijk worden gehouden, dus het aantal indicatoren zo klein mogelijk. 
Dat voorkomt onnodige meetinspanningen en houdt het meetsysteem en de resultaten over-
zichtelijk.
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DE INDICATOR VOOR KLANTTEVREDENHEID
Om de klanttevredenheid te meten, gebruiken

bedrijven vaak uitgebreide enquêtes. Maar de uit-

komst daarvan kan ook worden gemeten met een

simpele vraag: “Op een schaal van 0 tot 10, hoe

aannemelijk is het dat u ons zou aanbevelen aan uw

vrienden of collega’s?” Een simpele indicator dus

voor een anders lastig te meten effect.

(http://www.businessweek.com/magazine/content/

06_05/b3969090.htm)

B. 

ZIE OOK DE PRAKTIJKVOORBEELDEN
OP DE CD-ROM EN WWW.SEV.NL



• De indicatoren moeten makkelijk meetbaar zijn. De inspanning om de informatie over de
indicatoren te verzamelen is bij voorkeur zo klein mogelijk. Houd er rekening mee dat deze
informatie ook nog moet worden geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. 

• De indicatoren spreken aan. Zeker in de communicatie met belanghouders is het van belang
dat een indicator een concreet en duidelijk beeld oproept. Verwoord ze zoveel mogelijk posi-
tief.

Er is een onderscheid tussen ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ indicatoren. Objectieve indicatoren zijn
zichtbare verschijnselen (in de fysieke omgeving), zoals het aantal ‘graffiti-tags’ en het aantal
winkelwagentjes in de openbare ruimte. Subjectieve indicatoren zijn waarderingen en meningen
van mensen, bijvoorbeeld gemeten in een enquête of panel: welk rapportcijfer geeft u de woon-
omgeving? Het nadeel van subjectieve indicatoren is dat ze gemakkelijker beïnvloed worden
door externe factoren. Zo heeft een fraudegeval in de directie van een woningcorporatie wel-
licht ook invloed op het subjectieve oordeel over het presteren van de huismeester. Objectieve
indicatoren zijn niet afhankelijk van deze menselijke ‘wisselvalligheid’. Een mix van beide soorten
indicatoren werkt daarom vaak het beste.

De indicatoren geven bij voorkeur inzicht in de maatschappelijke effecten: de outcome. Lukt het
niet om bevredigende outcome-indicatoren te vinden, dan kunnen output-indicatoren volstaan.
Om dan toch betrouwbare uitspraken te doen over de mate waarin effecten optreden, moet de
veranderingstheorie wel betrouwbaar en getoetst zijn. 
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Een voorbeeld van indicator van een effect



Ga bij het identificeren van indicatoren stapsgewijs te werk: formuleer voorlopige indicatoren,
bespreek en toets deze en scherp ze aan, scherp eventueel het effect verder aan, bespreek ze
wederom, etc. Indicatoren hoeven niet in één keer perfect te zijn. Denk verder na over het
betrekken van medewerkers (in de uitvoering) en belanghouders bij het formuleren van goede,
‘slimme’ indicatoren, maar ook bij het formuleren van de doelstellingen en het meten zelf. Dit
kan bijvoorbeeld door hen te vragen een logboek bij te houden of regelmatig te schouwen. Ener-
zijds vergroot dit de betrokkenheid bij de methode. Met elkaar kunt u een betere en handiger
meetaanpak ontwikkelen. Met name de bijdrage van mensen die in de dagelijkse praktijk staan,
is daarbij vaak heel waardevol. Anderzijds zijn mensen veel beter geïnformeerd wanneer zij wor-
den betrokken bij het formuleren van indicatoren. Dit voorkomt dat zij over de meetaanpak
onterechte, negatieve verwachtingen opbouwen. In het ergste geval kan een gebrek aan infor-
matie over het doel en de aanpak van het meten tot manipulatie van de meetgegevens leiden.
Of dit gebeurt, hangt uiteraard af van de motieven om maatschappelijk rendement inzichtelijk te
maken (gaat het om leren of afrekenen?) en van de heersende cultuur (vertrouwt men elkaar of
niet).

2. Het bepalen van doelstellingen
Zodra u indicatoren heeft gevonden voor de belangrijkste maatschappelijke effecten, kunt u de
investeringsdoelen vertalen naar een doelstelling voor de indicatoren. Uw concrete ambitie (wat
wilt u bereiken) wordt daarmee vertaald in een score op een indicator. Bijvoorbeeld: de doelstel-
ling ‘het aantal rondzwervende objecten was… en moet … worden’ zegt iets over de mate
waarin het achterliggende doel wordt bereikt: een schonere wijk. 
Om tot goede doelstellingen te komen wordt vaak het SMART-principe gehanteerd:
• Specifiek: de doelstelling is concreet, scherp en eenduidig beschreven.
• Meetbaar: het is aan de hand van indicatoren duidelijk wanneer de doelstelling is behaald. 
• Acceptabel: betrokkenen herkennen zich in de doelstelling.
• Realistisch: de doelstelling is haalbaar (en tegelijkertijd ambitieus genoeg).
• Tijdgebonden: het is duidelijk in welke tijdspanne het doel bereikt moet zijn (met begin- en

einddatum).

Het is van groot belang om de doelen die gekoppeld zijn aan maatschappelijke effecten, niet in
te zetten om personen of afdelingen af te rekenen op hun presteren. Al helemaal uit den boze is
om hun beoordeling of zelfs beloning ervan afhankelijk te maken. De betrokkenen zullen zich
dan vooral gaan richten op het behalen van een goede score in plaats van op de beoogde maat-
schappelijke effecten (vergelijk het vermale-
dijde ‘bonnen scoren’ door de politie door
prestatiecontracten met de overheid). 
Ook bij het ‘Slim meten’ en het bepalen van
de doelstellingen daarin gaat het in de eerste
plaats om het leren. Werkt een investering nu
wel of niet? Voldoen de effecten aan de ver-
wachtingen? Door deze vragen goed te beant-
woorden, stelt u zichzelf in staat uw maat-
schappelijk ondernemerschap te verbeteren.
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EXPERIMENTLES #7
Maak het meten niet te zwaar en tuig geen meetbureau-

cratie op. Het meten is geen doel op zich. 

• Liever twee of drie slimme indicatoren die een rede-

lijke indruk geven van een ontwikkeling, dan één hele

goede indicator die veel tijd en energie vergt.

• Liever twee of drie indicatoren die een voldoende

beeld geven, dan zeven indicatoren die wel het hele

plaatje schetsen.



3. Het meten van indicatoren
Er zijn verschillende manieren om de benodigde
informatie voor een indicator te verzamelen. De vol-
gende manieren worden veel gebruikt:
• Schouw. De situatie ‘op straat’ kan antwoord

geven op de vraag in hoeverre bepaalde effecten
optreden. Aan de hand van bijvoorbeeld een stan-
daard categorisering (zie het bijgevoegde voor-
beeld) kunt u de situatie op straat periodiek in
beeld brengen. Ook het maken van foto’s op vaste plekken kan een beeld geven. Corporatie-
medewerkers kunnen dit zelf doen, maar ook actieve buurtbewoners of jongeren uit de wijk
kunnen een steentje bijdragen. De categorisering kan eventueel samen met de belanghebben-
den uit vraag 1 van de effectenkaart worden opgezet. Zie http://www.crow.nl/openbare-
ruimte/ voor voorbeelden van categorisering. 

• Enquête. Met behulp van een enquête kunt u de waardering van bijvoorbeeld bewoners
meten. Door op verschillende momenten te enquêteren (bijvoorbeeld vóór het aantreden van
de huismeester en op het moment dat hij een half jaar actief is) maakt u een ontwikkeling
zichtbaar. Het nadeel van een enquête is de vaak lage respons, waardoor de betrouwbaarheid
in het geding is. Dit is te ondervangen door de enquêtes huis-aan-huis op te halen. Dit kost
tijd, maar kan door de contacten met de bewoners ook veel waardevolle kennis opleveren over
het complex en de wijk. Een ander mogelijk nadeel van de enquête is dat het huurdersoordeel
kan worden beïnvloed door externe factoren. Als uw corporatie net slecht in het nieuws is
(geweest), worden de scores in de enquête waarschijnlijk lager.

• Informatie eigen organisatie. Er is vaak veel informatie beschikbaar bij collega-afdelingen,
bijvoorbeeld de afdeling ‘planning & control’ of ‘verhuur’. Gebruik deze bij de zoektocht naar
indicatoren. De informatie is immers makkelijk te verkrijgen. 

• Informatie derden. Ook andere organisaties beschikken over informatie die u kan helpen bij
het meten van maatschappelijke effecten. Denk aan bijvoorbeeld de criminaliteitscijfers van
de politie. 

• Registratie medewerkers. Collega’s die ‘in het veld’ werken, kunnen u informatie verschaffen
over verschillende indicatoren. Zo kunnen huismeesters bijvoorbeeld bijhouden hoeveel grof-
vuilobjecten ze aantreffen in de openbare ruimte. Door hierover afspraken te maken kan de
verzameling van gegevens worden gestandaardiseerd. Zorg er daarbij wel voor dat de registra-
tie gebruiksvriendelijk wordt opgezet zodat hij medewerkers zo min mogelijk hindert in hun
echte werk. 
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EXPERIMENTLES #8
Niet alle effecten laten zich vlot uitdrukken in

indicatoren. Laat deze effecten dan niet onbe-

noemd, maar vermeld ‘PM’ of ‘nog niet beschik-

baar’. Hiermee voorkomt u dat effecten uit het

zicht verdwijnen en het motiveert om later ver-

der te zoeken naar goede indicatoren.

A B C D E

Er is geen graffiti. Er is incidenteel graffiti,
niet op beeldbepalende
of opvallende locaties.

Er is regelmatig graffiti,
incidenteel op 

beeldbepalende of 
opvallende locaties.

Er is veel graffiti, 
regelmatig op 

beeldbepalende of 
opvallende locaties.

Er is zeer veel graffiti,
regelmatig op 

beeldbepalende of 
opvallende locaties.

Voorbeeld van een categorisering voor een schouw (bron: www.crow.nl/openbareruimte/)



Om het maatschappelijk effect van een investering te kunnen aangeven, moet het mogelijk zijn
een verschil te constateren. Dat kan alleen als er minimaal twee meetpunten zijn. Meetpunten
kunnen verschillende vormen aannemen:
• een vergelijking in de tijd, tussen bijvoorbeeld het moment voordat de activiteiten starten (de

‘nulmeting’) en enige tijd daarna;
• een vergelijking tussen soortgelijke objecten, waarvan één wel te maken heeft met de investe-

ring en de bijbehorende activiteiten en de ander niet. In het voorbeeld van de huismeester kan
een vergelijking worden gemaakt met de situatie van een complex waar geen huismeester
functioneert. Cruciaal is dat dit vergelijkingsobject zoveel mogelijk overeenkomt: is de huur-
derspopulatie ongeveer hetzelfde, is de problematiek dezelfde, is de openbare ruimte verge-
lijkbaar ingericht, etc.?

• een vergelijking met de vooraf gestelde doelstellingen. Hiermee kunnen uitspraken worden
gedaan over de effectiviteit van een investering.

4. Het bouwen van een monitor
Zodra er meerdere momenten zijn waarop dezelfde indicatoren worden gemeten, en de uitkom-
sten daarvan met in elkaar in verband kunnen worden gebracht, is er sprake van een monitor.
Een monitor kan voor het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten heel waardevol zijn,
op voorwaarde dat u bij het bouwen ervan een aantal zaken in het oog houdt.
• Bovenal: houd het simpel, zeker in het begin. Start met de indicatoren waarvan al informatie

voorhanden is. En richt de energie verder op de indicatoren die gemakkelijk meetbaar zijn.
• Kijk met het oog op de herhaalbaarheid nog eens kritisch naar de meetmethoden. Worden

mensen in de uitvoering niet teveel belast door de registratie? Worden belanghouders niet
moe van een steeds herhaalde enquête? Hoe kan iedereen het met andere woorden zo gemak-
kelijk mogelijk worden gemaakt?

• Besteed aandacht aan de gegevensverzameling. Hoe kunnen gegevens overzichtelijk en toe-
gankelijk bewaard en gerangschikt worden? 

• Ook de presentatie is van belang. Informatie wordt makkelijker opgenomen als ze wordt
gepresenteerd in grafieken of spinnenwebben in plaats van tabellen. 

• Denk na over een passende frequentie. Deze moet aansluiten bij de verwachtte ontwikkeling.
Als pas na twee jaar een kleine verbetering wordt verwacht, heeft het geen zin maandelijks te
meten.

• Een monitor is bij voorkeur ingebed in de bekende cycli van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de
momenten waarop managementinformatie wordt verzameld.

• Zoek een ambassadeur voor de monitor, iemand die (het meten van) maatschappelijke effec-
ten een warm hart toedraagt.

5. Rapporteren
Tot slot worden alle meetgegevens verzameld en geanalyseerd. Daarmee kan de hoofdvraag wor-
den beantwoord: wat is het maatschappelijke effect van de investering? De ingevulde effecten-
kaart biedt hiervoor een goede kapstok. Het Slim Meten-rapport besteedt ook aandacht aan de
verantwoording van de meetresultaten, ofwel de manier waarop is gemeten.
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Aandachtspunten
• Het meten krijgt als activiteit al snel de overhand. Het vinden en bijhouden van goede indica-

toren wordt een doel op zich, terwijl het enkel een middel is en blijft!
• De (makkelijk begrijpbare) indicatoren krijgen al snel meer aandacht dan het (complexe)

geheel van effecten en veranderingstheorie zelf. De rapportage moet dan ook vooral op dit
laatste ingaan. 

• Zoek niet meteen naar nieuwe indicatoren die ook weer opnieuw gemeten moeten worden,
maar kijk eerst naar wat al beschikbaar is, binnen de corporatie, maar ook bij anderen.

Aandachtspunten voor de opsteller van een meetsysteem
• Wees kritisch op indicatoren: hebben ze een voldoende relatie met het effect dat u wilt

meten? Of zijn er (te) veel andere zaken die ook van invloed zijn?
• Wees duidelijk in hoe u heeft gemeten, bijvoorbeeld in een bijlage van de rapportage.
• Geef aan welke effecten niet te meten zijn (om welke reden dan ook).

Aandachtspunten voor de gebruiker van meetresultaten
• Heb voldoende oog voor de context waarbinnen de indicatoren worden gepresenteerd.
• Geef ook uw eigen interpretatie en oordeel aan de getallen.
• Schenk aandacht aan de kwaliteit van het meetsysteem.
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Een voorbeeld van een meetsysteem dat een eigen leven gaat leiden en een doel op zich wordt.



Sterke punten van de methode
• Het formuleren van indicatoren vereist dat effecten concreet worden gemaakt. Mooie woor-

den voldoen niet meer.
• Met goede indicatoren kan het meten van een doelstelling gemakkelijk worden herhaald. Als

dit met voldoende discipline gebeurt, ontstaat in de loop der tijd steeds meer inzicht in de
ontwikkeling van de beoogde maatschappelijke effecten. 

Zwakke punten van de methode
• Het vinden van goede indicatoren kost veel energie: in de praktijk blijkt vaak dat maatschap-

pelijke effecten onvoldoende scherp beschreven staan. Dit maakt de zoektocht naar indicato-
ren nodeloos moeilijk.

• Het periodiek meten van effecten aan de hand van een monitor vereist een grote mate van
standaardisatie. Dit kan botsen met de creativiteit en flexibiliteit die soms nodig zijn bij de
uitvoering van de activiteiten.
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SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Omschrijving
Maatschappelijke effecten laten zich in beginsel niet bij elkaar optellen of tegen elkaar afzetten.
Hoe verhoudt in het voorbeeld van de huismeester een schonere leefomgeving zich tot een vei-
lige omgeving? En wat is het meeste waard? De methode ‘Social Return on Investment’ probeert
de maatschappelijke effecten te vertalen in geld en daarmee onder één noemer te brengen: de
maatschappelijke waarde van de investering. Resultaat is een SROI-ratio: ‘elke geïnvesteerde
euro levert … euro op aan maatschappelijke waarde’. Investeringen kunnen hiermee makkelijk
worden afgezet tegen een norm of onderling worden vergeleken. De SROI-methode kan goed
worden ingezet om mensen te overtuigen van de positieve maatschappelijke effecten van een
investering. Eenmaal uitgedrukt in euro’s wordt de maatschappelijke opbrengst van een investe-
ring immers ‘harder’. 
De SROI-methode is in de jaren negentig ontwikkeld in de Verenigde Staten en later opgepakt in
Europa, met name in Groot- Brittannië. De laatste jaren groeit ook het aantal toepassingen in
Nederland. In de oorsprong wil de methode een tegenwicht bieden tegen de ROI-maatstaf
(Return on Investment) waarbij investeringen en bedrijven alleen financieel worden beoordeeld.
Een SROI-onderzoek neemt nadrukkelijk ook de sociale, maatschappelijke en ecologische
opbrengsten in de beoordeling mee. Daaruit rolt dan een beoordeling van de gemengde waarde
(‘blended value’). De methode kan worden ingezet om de waarde van een geheel bedrijf te onder-
zoeken, wat in Nederland bijvoorbeeld is gebeurd voor werkvoorzieningen. Maar de methode is
ook uitstekend geschikt om de maatschappelijke waarde van investeringen in geld uit te drukken,
zoals gebeurt in de huismeester-experimenten.

Aanpak
In de SROI-literatuur zijn diverse stappenschema’s te vinden. Er zijn vier hoofdstappen te onder-
scheiden:

1. De basis met een effectenkaart
Ook deze methode gebruikt een effectenkaart als basis. Hiermee worden de maatschappelijke
effecten in kaart gebracht en worden de verbanden aangebracht met de benodigde input en de
activiteiten en hun output. Bij een SROI-analyse is extra waakzaamheid vereist voor het precies
formuleren van het werkelijke effect van een investering. In welke mate kan een effect nu echt
aan een investering worden toegerekend en in welke mate spelen er externe invloeden? Of
anders geformuleerd: in hoeverre zou een effect ook zichtbaar zijn zónder de investering? Ook
het dubbeltellen van effecten moet worden voorkomen.

2. Monetariseren
De maatschappelijke effecten kunnen vervolgens worden uitgedrukt in euro’s. Daarvoor zijn ver-
schillende technieken beschikbaar. In de SEV-experimenten zijn er vier gebruikt.
• Effecten worden uitgedrukt in geld door te onderzoeken welke besparingen of opbrengsten een

investering elders in de maatschappij teweeg brengt, of welke schade daarmee is voorkomen.
In het geval van de huismeester hebben schoonmakers minder tijd nodig om het complex net
zo schoon te houden als voorheen, zonder huismeester. Die besparing laat zich uitdrukken in
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geld. Blijven de schoonmakers dezelfde inzet leveren als voorheen dan wordt het door de aan-
wezigheid van de huismeester schoner in het complex. Ook daar kan een prijskaartje aan wor-
den gehangen: hoeveel tijd zouden de schoonmakers kwijt zijn om het complex zonder
huismeester extra schoon te houden en wat kost dat? 

• Een andere manier om te monetariseren is te achterhalen wat het kost om een marktpartij
dezelfde effecten te laten veroorzaken. De huismeester organiseert ook middagen waarop kin-
deren met een vuilprikker de buurt worden ingestuurd. Wat zou het kosten om dat door een
welzijnsorganisatie te laten doen? Dit prijskaartje representeert de waarde van de effecten die
de huismeester met de prikmiddagen weet te bewerkstelligen (bijvoorbeeld een schonere
openbare ruimte, meer betrokkenheid van de jeugd bij de buurt).

• Een prijs is ook te bepalen door mensen te vragen welk bedrag ze voor een bepaald effect over
hebben. Hoe groot is de bereidheid om ergens voor te betalen? Dit kan worden achterhaald in
een interview, een panel of enquête. De vraag kan op twee manieren worden gesteld: recht-
streeks (wat heeft u over voor een huismeester) of verdeeld over de verschillende effecten
(wat heeft u over voor een veiliger leefomgeving, een schonere openbare ruimte, etc.). Zo
heeft Waterweg Wonen een enquete laten uitvoeren en op basis hiervan is een prijs gevonden
voor de waardering van de huismeester door huurders.

• Tot slot kan van het verschil een (professionele) taxatie worden gemaakt. Een complex mét
een huismeester heeft een andere waarde dan een soortgelijk complex zonder huismeester dat
rommeliger, viezer en minder goed onderhouden is. Een vastgoed-taxateur kan hiervan een
goede inschatting maken.

In de literatuur staan naast de bovengenoemde vier nog
diverse andere technieken beschreven (zie ‘verdere informa-
tie’). In alle gevallen is de opgave om de maatschappelijke
effecten van een investering zo goed mogelijk uit te drukken
in euro’s. Het hoeft daarbij zeker niet te gaan om ‘echt geld’,
in de zin dat het echt betaald moet worden. Het gaat om het
vinden van een passende waardering van maatschappelijke
effecten. Enige creativiteit is daarbij welkom.

3. SROI-analyse
De gemonetariseerde effecten worden opgenomen in een
overzicht (bijvoorbeeld een ‘excell-sheet’). Daarna kunnen ze
op verschillende manieren worden geanalyseerd en bewerkt.
• Investeringen hebben vaak een meerjarig effect, terwijl de benodigde input soms maar een-

malig is. De diverse effecten kunnen dan ook voor meerdere jaren worden bekeken. Per jaar
worden de opbrengsten opgeteld. Om de waarde van de jaaropbrengsten te kunnen vergelij-
ken, moeten ze worden teruggerekend naar één jaar. Daarvoor kan van elke jaaropbrengst de
netto contante waarde worden berekend. Door deze op te tellen krijgt u de totale opbrengst
aan maatschappelijke effecten over meerdere jaren, uitgedrukt in één bedrag. 

• Niet altijd is de gehele geldelijke waardering ('de prijs') van effect toe te rekenen aan de
investering. Door in het rekenblad een kolom 'toerekening' in te voegen kan hier rekening mee
worden gehouden. In procenten kan aangegeven worden in welke mate de waardering toe te

51

EXPERIMENTLES #9
De neiging bestaat om onnodig veel

energie te besteden aan het op een rij

krijgen van de input, activiteiten en

output. Deze zijn bekend en zijn ‘in huis’.

Maar in het kader van maatschappelijk

rendement zijn ze minder relevant. De

echte uitdaging ligt bij het in kaart

brengen van de minder bekende maat-

schappelijke effecten, buiten de deur.



rekenen is aan de investering. Dat biedt een extra 'sturingsknop' om een zo reëel mogelijke
berekening te maken. Ook hier is een voorzichtige inschatting het best.

• De SROI-ratio laat zich vervolgens berekenen door de totale opbrengst van maatschappelijke
effecten te delen door de benodigde investering: elke geïnvesteerde euro levert zoveel euro
aan maatschappelijke effecten op. Een alternatief is om de terugverdientijd van een (eenma-
lige) investering te berekenen.

• Met een gevoeligheidsanalyse kan ver-
volgens worden onderzocht welke effec-
ten het hardst doorklinken in de
SROI-ratio. De monetarisering van de
meest bepalende effecten kan nog eens
kritisch worden bekeken. Een zinvolle
oefening is bijvoorbeeld om te kijken
wanneer de maatschappelijke effecten
(nog) even groot zijn als de investering
(het ‘break even’-moment).

4. SROI-rapport
Het SROI-rapport presenteert de uitkomst
van de SROI-analyse: de SROI-ratio en de
betekenis die daaraan gegeven kan worden.
Verder doet het rapport verslag van de
gebruikte aannames en de uitkomsten van
de gevoeligheidsanalyse. De inrichting en
de toon van het rapport moeten toegespitst
zijn op de doelgroep en de concrete aanlei-
ding om de methode in te zetten. Gaat het
om interne besluitvorming? Of is het de
bedoeling belanghouders de maatschappe-
lijke meerwaarde van een investering te
laten zien, waarbij dus ook PR-overwegin-
gen spelen?
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DE CONCLUSIES UIT HET SROI-RAPPORT OVER DE
HUISMEESTER
• De huismeester heeft aantoonbare maatschappelijke

effecten. De geldelijke waardering daarvan is groter

dan de benodigde investering.

• De huismeester verdient zichzelf voor ruim 60% terug

voor de corporatie aan besparingen. Van de initiële

bruto-investering van € 76.000 per jaar blijft daardoor

een netto-investering over van ca. € 29.000 over. Met

deze netto-investering is de SROI-ratio berekend.

• De huismeester loont in maatschappelijk opzicht: de

totale maatschappelijke waarde is 3 maal de investe-

ring. Met andere woorden: elke door de corporatie

geïnvesteerde euro levert de maatschappij € 3,- op.

Daarvan is een factor 1,1 aan te wijzen als harde

besparingen voor diverse partijen in de maatschappij

(politie, gemeente en winkeliers)

• De (zachte) opbrengsten voor de corporatie bestaan

uit de waardevermeerdering van het vastgoed. In het

rekenvoorbeeld is dit conservatief ingeschat en levert

een SROI ratio op van 3,2. 

• Veel corporaties vragen van huurders een bijdrage van

50 tot 70 procent van de kosten. In deze SROI-analyse

is deze bijdrage niet meegenomen. Deze huurdersbij-

drage, tezamen met hiervoor genoemde besparingen,

maakt de investering in de huismeester voor de corpo-

raties (financieel) rendabel, zoals het rekenvoorbeeld

hieronder laat zien. De ‘winst’ voor de corporatie van

de investering in de huismeester in dit rekenvoorbeeld

is met een bijdrage van de huurders ruim € 9.000.

totale investering € 76.000 

totale inkomsten € 85.282

waarvan bijdrage huurders € 38.000 50% v/d investering

waarvan besparingen € 47.282 70% v/d investering

winst corporatie € 9.282



Aandachtspunten
• Om de methode behapbaar te houden is het verstandig de aandacht te richten op de grootste

effecten.
• Niet alle effecten laten zich in geld

uitdrukken (zie figuur hiernaast).
Om te voorkomen dat ze uit beeld
raken, moeten ze toch duidelijk
worden vermeld in de SROI-rap-
portage. Lezers kunnen de effecten
dan meenemen in hun overwegin-
gen.

• De methode is gebaseerd op aan-
names, vooral in de stap van het
monetariseren. Dat is niet erg,
maar de aannames moeten wel
transparant zijn en zo betrouwbaar
mogelijk tot stand komen. In het
SROI-rapport moet daarom duide-
lijk staan waarop een bepaalde
waardering in euro’s is gebaseerd.
Bovendien is het verstandig de
aannames conservatief in te schat-
ten: ‘reken u niet rijk’. 

• Een SROI-uitkomst roept nogal eens de reactie op dat de partijen die positieve effecten
ondervinden dan ook maar mee moeten betalen. Dat is te kort door de bocht. De euro’s in een
SROI-analyse drukken immers alleen een waardering uit. Het zijn vaak virtuele euro’s, geen
‘echte’ euro’s die werkelijk te verzilveren zijn. Wel kan een SROI-analyse een opening bieden
om partijen te betrekken bij een investering. Of ze dan ook echt moeten mee-investeren is een
tweede vraag.

• Het is soms niet gemakkelijk om bedragen te vinden die de effecten op een juiste manier
weerspiegelen. Soms zijn het geen ‘echte’ eurobedragen maar inschattingen, ‘slagen in de
lucht’ volgens sommigen. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke effecten wel herkend,
vaak ook door critici. De SROI-methode kiest voor een pragmatische insteek waarvoor andere
normen gelden dan die voor de financiële boekhouding. Er zijn voor de waardering van maat-
schappelijke effecten nu eenmaal (nog) geen duidelijke afspraken zoals die er wel zijn voor
‘harde’ financiële cijfers. Van die pragmatische, bijna ‘pioniersachtige’ insteek van SROI moet
iedereen zich bewust zijn die de methode gebruikt, gevraagd wordt een bedrag te noemen of
het resultaat onder ogen krijgt.

• Het resultaat van een SROI-onderzoek lijkt tamelijk exact: eurobedragen, een SROI-ratio. Toch
moeten de uitkomsten niet zo precies worden genomen. Belangrijker is te constateren of een
investering maatschappelijk rendeert, of deze voldoende rendeert en waar het leeuwendeel
van het effect aan valt toe te schrijven.
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mogelijk

besparingen

Diverse maatschappelijke effecten en een indicatie van
de moeilijkheidsgraad om ze uit te drukken in geld.



2008 2009 2010 2011
Bruto-investering #
salariskosten 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 
telefoonkosten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
huisvesting 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
ondersteuning collega’s 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale investeringen 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 
Netto contante waarde 2008-2011 285.910,04 

Harde opbrengsten corporatie # Waardering effect (per eenheid) 
Corporatie toerekening
besparing leegstand 6.000,00 25% 1.500,00 1.500,00
vermindering klachten 1.782,00 100% 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00
voorkoming huisuitzetting 2 7.000,00 75% 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
besparing onderhoud 25.000,00 100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
besparing schoonmaak 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totaal 47.282,00 47.282,00 48.782,00 48.782,00 
Netto contante waarde 2008-2011 180.625,49 

Harde opbrengsten overig # Waardering effect (per eenheid) 
Politie toerekening
aangiften 10/5/-5/-5 400,00 75% 3.000,00- 1.500,00- 1.500,00 1.500,00
kennis complex/bewoners 2.880,00 100% 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
subtotaal 120,00- 1.380,00 4.380,00 4.380,00 
Gemeente
minder schade openbare ruimte 20.000,00 75% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
subtotaal 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Winkeliers
beperking schade 10.000,00 75% 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
verdwenen winkelwagentjes 50 125,00 75% 4.687,50 4.687,50 4.687,50 4.687,50
subtotaal 12.187,50 12.187,50 12.187,50 12.187,50 
Totale harde opbrengsten 27.067,50 28.567,50 31.567,50 31.567,50 
Netto contante waarde 2008-2011 111.510,43 

Zachte opbrengsten corporatie # Waardering effect (per eenheid) 
Corporatie toerekening
Waardevermeerdering vastgoed 25% 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00
Totale zachte opbrengsten corporatie 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 
Netto contante waarde 2008-2011 335.791,46 

Zachte opbrengsten overig # Waardering effect (per eenheid)  
Huurder toerekening
Verhoogd woongenot 14.591,00 100% 14.591,00 14.591,00 14.591,00 14.591,00
Onderdak diverse kleine initiatieven huurders 90 50,00 100% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Waarde jongerenactiviteiten 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
subtotaal 29.091,00 29.091,00 29.091,00 29.091,00 
Gemeente
hogere kwaliteit onderhoud openbare ruimte 50 250,00 80% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
subtotaal 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Zorgorganisaties
vroegtijdige signalering 2 10.000,00 75% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
subtotaal 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Totale zachte opbrengsten 54.091,00 54.091,00 54.091,00 54.091,00 
Netto contante waarde 2008-2011 203.488,95 

Bruto-investering corporatie 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 
NCW 2008-2011 285.910,04 

Harde opbrengsten corporatie 47.282,00 47.282,00 48.782,00 48.782,00 ‘ROI’
NCW 2008-2011 180.625,49 0,63

Netto-investering corporatie 28.718,00 28.718,00 27.218,00 27.218,00 
NCW 2008-2011 105.284,55 

Zachte opbrengsten corporatie 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 SROI-ratio
NCW 2008-2011 335.791,46 3,2

Harde maatschappelijke opbrengsten 27.067,50 28.567,50 31.567,50 31.567,50 SROI-ratio
NCW 2008-2011 111.510,43 1,1

Zachte maatschappelijke opbrengsten 54.091,00 54.091,00 54.091,00 54.091,00 SROI-ratio
NCW 2008-2011 203.488,95 1,9

Totale maatschappelijke opbrengsten 81.158,50 82.658,50 85.658,50 85.658,50 SROI-ratio
NCW 2008-2011 314.999,38 3
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Sterke punten van de methode
• De SROI-methode weet maatschappelijke effecten onder één noemer te brengen zodat een

totaalbeeld ontstaat dat aanspreekt: een overzicht in euro’s.
• De discussie over de juiste waardering van effecten verscherpt het inzicht in de investering.
• De methode maakt investeringen onderling beter vergelijkbaar.

Zwakke punten van de methode
• De methode kost tijd en energie. Vooral het verzamelen van de benodigde gegevens, binnen

de corporatie maar ook bij belanghouders, vereist veel inzet en doorzettingsvermogen, zeker
de eerste keren. Ook blijkt het in de praktijk vaak nodig externe deskundigen in te schakelen.

• De effecten die zich niet in geld laten uitdrukken, zijn onderbelicht in de methode. Het vereist
bijzondere aandacht om te voorkomen dat ze in de rapportage of de besluitvorming buiten de
boot vallen.

Verdere informatie
Naast de SROI-analyse is de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) de laatste jaren in
opkomst. Ook de MKBA monetariseert effecten en gebruikt daarbij bijvoorbeeld technieken als
de netto contante waarde. Verschil is dat MKBA’s op een hoger schaalniveau worden ingezet
(bijvoorbeeld bij de analyse van een nieuwe snelweg) en een hoger wetenschappelijk gehalte
kennen. Ze zijn primair gericht op het leveren van gedegen achtergrondinformatie voor besluit-
vormers. Het blijkt vooralsnog erg lastig om een goede MKBA-analyse te maken van de maat-
schappelijke (sociale) activiteiten van corporaties. Een reden daarvoor is dat de maatschappelijke
effecten van een investering erg situationeel bepaald zijn, zo blijkt ook uit de SEV-experimenten.
Zo heeft de ene huismeester andere maatschappelijke effecten dan de ander, zelfs bij een verge-
lijkbaar takenpakket. De insteek van de SROI-methode is pragmatischer en gericht op een speci-
fieke lokale situatie. Ook worden bij deze methode nadrukkelijk de belanghouders betrokken.

Van de zes beschreven methoden is de SROI het meest doorontwikkeld. Voordat u aan de slag
gaat, is het raadzaam verder te lezen: 
• Scholten, Peter (red.) (2006), Social Return on Investment. Handleiding voor het meten van

maatschappelijk rendement, FM State of the Art.
• Scholten, P. (2003), Maatschappelijk rendement gemeten. Social Return on Investment, 

Uitgeverij SWP, Amsterdam
• www.sroi.nl 
• www.sroi-europe.org

< Een voorbeeld van een SROI-analyse: de huismeester 
(zie het rekenblad op de cd-rom voor de volledige weergave en toelichting).
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WAARDE(N)ZEEF

Omschrijving
Hoe kiest u op een transparante wijze de beste investeringsoptie (dat wil zeggen met het hoog-
ste verwachte maatschappelijk rendement), zeker als de opties onderling moeilijk te vergelijken
zijn? De Waarde(n)zeef zet hiervoor de expertise en ervaring in van (ervarings)deskundigen. Elke
deskundige maakt een eigen rangschikking van de opties op basis van het verwachtte maat-
schappelijk rendement. Door deze op elkaar te leggen, komen de beste investeringen, met het
hoogste verwachte maatschappelijk rendement, vanzelf boven drijven. Het is daarbij niet nodig
het rendement vooraf kwantitatief in te schatten. 
De methode is beschreven in het boek ‘Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit
Organisations’ (zie onder ‘Verdere informatie’). In het SEV-experiment in de Groningse Korre-
wegwijk heeft In Groningen de methode toepasbaar gemaakt voor de praktijk van woningcorpo-
raties. In dit praktijkboek beschrijven we hoe de Waarde(n)zeef in het experiment is uitgewerkt
en welke stappen daarbij zijn gezet.
De naam van de methode Waarde(n)zeef refereert enerzijds aan het waarderen door de jury van
de verschillende investeringsopties. Anderzijds verwijst het naar de ruimte die de methode geeft
om onderliggende waarden bespreekbaar te maken. Bij het beoordelen van investeringsopties
spelen persoonlijke en professionele oordelen immers een grote rol.

Aanpak
De methode is te beschrijven aan de hand van vier hoofdstappen. De verschillende elementen
van deze stappen bieden ruimte voor maatwerk. Hieronder beschrijven we de aanpak van In Gro-
ningen.

1. Voorbereiding
• Identificeren van de partijen die betrokken zijn bij een op te lossen maatschappelijk vraagstuk.

In het SEV-experiment gaat het om de leefbaarheid in de Groningse Korrewegwijk.
• Bepalen van de gewenste maatschappelijke effecten en doelen. In het SEV-experiment zijn de

effecten geformuleerd op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, interviews in
de wijken en de bewonersavond waar mensen met stemkastjes konden stemmen. Hieruit rol-
den drie gewenste effecten: het algemeen gevoel van veiligheid neemt toe, bewoners nemen
zelf het initiatief om hun leefomgeving te verbeteren en er is een goed perspectief voor jon-
geren in de wijk.

• Vaststellen van het beschikbare budget voor investeringen. In het SEV-experiment zorgen de
corporatie en de gemeente samen voor een aanzienlijk budget van 1,6 miljoen euro.

• Samenstellen van de jury: wie beoordeelt de verschillende investeringsopties? Zijn dit mensen
van buiten, met een objectieve kijk, of juist mensen van binnen, die betrokken zijn bij het
vraagstuk? In het SEV-experiment gaat het om een breed samengestelde jury met betrokken
partijen en bewoners. Het belang van de corporatie en gemeente weegt daarbij hetzelfde als
bijvoorbeeld dat van de opbouwwerker en bewoner.
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2. Investeringsopties uitwerken
• Inventariseren van de plannen: wie heeft goede initiatieven of ideeën voor investeringen die

kunnen bijdragen aan de gewenste effecten? In het SEV-experiment werden circa 120 voor-
stellen ingediend. In een voorselectie bekeek de jury in hoeverre de voorstellen niet tot de
reguliere werkzaamheden van corporatie en gemeente behoren.

• Uitwerken van de plannen door de indieners in termen van input, output, veranderingstheorie
en maatschappelijke effecten (outcome). Resultaat is een helder en beknopt projectplan waar-
uit het maatschappelijk rendement duidelijk spreekt. Soms is hierbij professionele begeleiding
nodig om tot een sprekend investeringsvoorstel te komen.

3. Rangschikken investeringsopties
• Indieners presenteren hun plan aan de jury. 
• Op basis van het projectplan en de presentatie maken de juryleden een eerste rangschikking

op volgorde van verwacht maatschappelijk rendement: welk plan biedt de beste garantie op
een hoog maatschappelijk rendement, in het licht van de gestelde doelstellingen en gewenste
effecten? 

• De jury bespreekt de grootste onderlinge verschillen: waarom beoordeelt het ene jurylid een
plan positief en het andere negatief? De indieners van het betreffende plan krijgen de gele-
genheid een toelichting te geven. Dit element is in het proces een van de meest leerzame.

• De juryleden rangschikken ieder voor zich de investeringsopties opnieuw, waarna de plannen
die binnen het beschikbare budget passen, worden geselecteerd en voor uitvoering worden
voorgedragen.

4. Afronding
• Bekendmaking van de investeringsopties die worden uitgevoerd en die zijn afgevallen.
• Het toezien op de daadwerkelijke uitvoering en monitoring van de effecten.

Aandachtspunten
• De waardering van de plannen is afhankelijk van hoe ze zijn beschreven in de uitwerking.

Zeker als in het proces ook niet-professionals een plan kunnen indienen, verdient deze uitwer-
king extra aandacht en begeleiding.

• De rangschikking is volledig afhankelijk van het inzicht van de jury, en daarmee ook van haar
samenstelling. De jury moet dan ook transparant en evenwichtig worden samengesteld. Even-
tueel kunnen individuele oordelen worden gewogen. Keerzijde daarvan is dat de weging zeer
vatbaar kan zijn voor discussie. 

• Het gebruik van de Waarde(n)zeef kan sterk verschillen. Zo kan de omvang variëren van de
groep mensen of organisaties die een investeringsoptie mogen indienen, evenals de samen-
stelling van de jury. Ook kan er verschil zijn in de mate waarin de gewenste effecten en doe-
len in een interactief proces worden vastgesteld, of juist vooraf worden meegegeven door de
organiserende partij.

• De bewaking van het proces is cruciaal. Iedereen moet weten wat zijn/haar rol is en welke
bevoegdheden daar bij horen. Met name de gemeente en de corporatie zelf hebben een
andere positie dan nu vaak gangbaar is.
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Sterke punten van de methode
• Het maatschappelijk rendement hoeft niet direct meetbaar te worden gemaakt in enkele een-

duidige criteria, om het toch te kunnen gebruiken als maatstaf bij de keuze tussen uiteenlo-
pende investeringsopties.

• Ook plannen die buiten de selectie vallen, kunnen profijt hebben van hun beoordeling. De
opmerkingen van de jury en de argumenten om een investeringsoptie niet te selecteren, kun-
nen de aanleiding zijn om het plan te verbeteren.

• De indieners van een plan hebben alle ruimte om de informatie en kennis die ze relevant vin-
den in het keuzeproces in te brengen.

• De methode mobiliseert de kennis en ervaring van juryleden op een efficiënte manier.
• Het keuzeproces is transparant en vindt plaats los van allerlei belangen en ‘achterkamertjes-

politiek’.
• Het keuzeproces is bovendien kort en helder: de presentatie van de plannen en de uiteinde-

lijke selectie kunnen op één dag plaatsvinden.

Zwakke punten van de methode
Het opstellen van de projectplannen is voor de indieners een lastige klus en kan veel tijd en
energie kosten. Soms lukt het niet zonder begeleiding. Het risico bestaat dat goede initiatieven
onderbelicht blijven omdat de initiatiefnemer zijn of haar idee niet goed weet te ‘verkopen’.

Verdere informatie
Corbett, Christopher (2000), The Value Sieve: accountable choices among incommensurable pro-
grammes, In: Cutt, James en Vic Murray (2000), Accountability and Effectiveness Evaluation in
Non-Profit Organizations, Routledge, London.
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VERHALEN

Omschrijving
Het maatschappelijk rendement laat zich goed uitdrukken in een verhaal. Verhalen zijn al zo oud
als de mens zelf. Ze zijn de manier bij uitstek om met elkaar te delen wat we van belang vinden,
waarom we denken dat dingen gaan zoals ze gaan en wat we verwachten in de toekomst. Ook
worden we door de verhalen van anderen gevormd. Ze slijpen ons. Dat kunnen verhalen zijn die
we horen tijdens een borrel, lezen in de krant, zien op tv, opvangen bij de koffiemachine of inge-
stampt krijgen met een managementpraatje op de ‘zeepkist’. Verhalen werken dus twee kanten
op: wij vertellen verhalen aan anderen en anderen vertellen verhalen die ons vormen.
‘Storytelling’ heeft de afgelopen decennia een vaste plek veroverd in verschillende vakgebieden,
zoals de psychologie, geneeskunde, etnografie en managementkunde. ‘Storytelling’ is ook een
van de instrumenten waarmee corporaties experimenteren in het kader van het SEV-offensief
‘Het maatschappelijke harder’. Sommige maatschappelijke effecten laten zich maar moeilijk in
getallen uitdrukken. Ook is niet iedereen even snel overtuigd van een boodschap die is opge-
bouwd vanuit getallen. Het verhalen vertellen (‘storytelling’) biedt op een geheel andere manier
inzicht in het maatschappelijk rendement. Daarvoor is het niet voldoende dat een projectleider
of manager een gloedvol betoog houdt over de maatschappelijke effecten van een investering.
Vaak is dit een persoonlijk getekend (of ver-tekend) verhaal, zonder objectieve basis, niet
getoetst bij belanghouders en gebrekkig van opbouw. Een bewust geconstrueerd verhaal over
het maatschappelijk rendement van een investering kan dit ondervangen.
De kracht van de methode zit in de toetsing van de veranderingstheorie aan de dagelijkse verha-
len op de ‘werkvloer’ in de wijk. Werkt het ook zo als we bedacht hebben? Wat gaat in de prak-
tijk veel anders? Wat kan beter? 

Aanpak
De methode Verhalen heeft drie ‘hoofdstukken’:
• luisteren: optekenen van persoonlijke ervaringen van betrokkenen (anekdotes, verhalen, 

quotes en gedachten);
• het verhaal maken: uit de opgetekende kleinere verhalen een groter, samenhangend verhaal

maken;
• het verhaal vertellen: het verpakken van het verhaal in een vorm die past bij doel en doelgroep.
In het laatste hoofdstuk vindt de ontknoping plaats: bevestigt, herkent en onderschrijft ‘de
maatschappij’ het – door enkelingen uit die maatschappij – geschetste verhaal?

De aanpak heeft twee beginstappen: 

1. De start: het verhelderen van de rendementsvraag. Wat is precies de investering? Waarom
moet het maatschappelijk rendement inzichtelijk worden gemaakt? Aan wie wordt het verhaal
verteld?

2. Welke effecten gaan we inventariseren en welke veranderingstheorie ligt daaraan ten
grondslag? Dit gebeurt met behulp van de effectenkaart en vormt de inhoudelijke basis om
de gesprekken aan te gaan. De kaart kan naar aanleiding van de gesprekken overigens worden
bijgewerkt of verder aangescherpt. 

E.
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Na dit begin kunt u daadwerkelijk aan de slag met ‘storytelling’. De achtereenvolgende stappen
zijn opgenomen in onderstaand schema. 

3. Gesprekken met de uitvoerders: degenen die direct zijn betrokken bij de activiteiten
Het gaat hierbij zowel om het hoe (de activiteiten) als om de gerealiseerde output (het tast-
bare resultaat). Zo mogelijk wordt daarbij ook aandacht geschonken aan de veranderings-
theorie en de effecten. Stel in deze stap vragen over de geschikte persoon om het verhaal te
vertellen, aanpak, gebruikte middelen, samenwerking cq netwerken, etc. 
De vorm van de gesprekken kan variëren, maar leg in ieder geval altijd de nadruk op de eigen
ervaring van betrokkenen. Dat kan in de vorm van een interview of een dialooggesprek.
Daarnaast kunnen verhalen ook worden ‘verzameld’ in de vorm van beelden of foto’s van de
betrokkenen, van de buurt, van actie in de buurt.
Bij deze stap komt het aan op het selecteren van geschikte gesprekspartners en het goed
registreren en uitwerken van de anekdotes. 

4. Gesprekken met belanghouders
Vertegenwoordigers van de verschillende belanghouders worden geïnterviewd over de erva-
ren effecten (outcome) en over hoe die voortvloeien uit de activiteiten (veranderings theorie).
U zoekt dus naar bewijzen dat het werkt (of niet). Ook bij deze stap is het essentieel de
juiste gesprekspartners te selecteren en de anekdotes goed te registreren en uit te werken.

5. Vaststellen van de inhoudelijke bouwstenen van het verhaal
Er is:
- een opgave, een probleem, iets gaat niet goed;
- een aanpak, een manier om het op te lossen (activiteiten met output);
- een resultaat, een verbeterde situatie waarin de positieve en negatieve maatschappelijke

effecten zichtbaar zijn.
Bij de inhoudelijke invulling van deze drie bouwstenen is het zaak uzelf de volgende vragen
te stellen:
- klopt het totaalbeeld dat ontstaat vanuit de anekdotes met de effectenkaart? Waarom is

er eventueel een verschil? Wat zijn de hoofdbood schappen? Wat verdient aandacht?
- welke anekdotes passen bij deze boodschappen en bij de gekozen vorm?
- komen alle bouwstenen van maatschappelijk rendement uit de verf (input, output, maat-

schappelijke effecten en veranderingstheorie)?

6. Kiezen van de vertelvorm
Afhankelijk van de boodschap en de doelgroep wordt een vorm gekozen voor het verhaal,
bijvoorbeeld film, reizende tentoonstelling, beeldverhaal/powerpointpresentatie met foto’s
en quotes, kort verhaal, brochure, poster, stripverhaal/cartoons, eigen internetpagina, thea-
ter, kunstproject, vertelsessies, kleurboek voor kinderen, dvd, excursies, kalender of soapserie
regionale omroep. Afhankelijk van de vorm moet eventueel nieuw (beeld)materiaal worden
verzameld. 

7. Vertellen!
Nadenken op welke plekken en momenten het verhaal ‘verteld’ kan worden.
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Een hulpmiddel bij het bouwen van het verhaal (stap 5 in het schema) is het model met zeven
basisvragen, dat Astrid Schutte presenteert in een voorpublicatie van het te verschijnen boek
Corporatie Stories. Verwoorden, vertellen en verankeren. Schutte ontleent het model aan de
theorievorming rond verhalen. De basisvragen helpen om het verhaal op een rij te krijgen en zor-
gen ervoor dat alle basiselementen beschikbaar zijn.

Basisvraag Toegepast op het SEV-experiment

1. Wie is de held? Wat zijn haar/zijn De huismeester met een persoonlijke stijl, een oplossings-

eigenschappen? gerichte instelling, met passie voor mensen en voor de buurt,

die zelfstandig opereert, duidelijk is, etc.

2. Waardoor wordt hij/zij op weg gestuurd? De huismeester is aangesteld door de corporatie en bewo-

ners om de wijk omhoog te helpen. Het is een bewuste keuze

om zijn/haar persoon in te zetten (en dat bewustzijn heeft

de huismeester zelf ook).

3. Wat is zijn/haar streven? Het streven van de corporatie/opdrachtgever is een wijk die

‘schoon, heel en veilig’ is en waar bewoners weer prettig

wonen. De missie van de huismeester is ‘prettig wonen’ voor

de mensen en soms ook het vooruit helpen van de buurt en

van de bewoners. De huismeesters hebben bóvenop het stre-

ven van de corporatie ieder ook een eigen, persoonlijke mis-

sie, drijfveer die bijdraagt aan het effect.

4. Wie profiteert van het streven van de Met name de bewoners, maar ook de maatschappelijke part-

held? ners in de buurt en de corporatie zelf.

5. Welke tegenslag ondervindt de held op Niet elke bewoner laat zich aanspreken, zijn eigen organisa-

zijn pad? tie werkt niet mee, de rommel blijft komen. De huismeester

heeft een lange adem nodig.

6. Welke hulp krijgt de held? Van de jeugd die enthousiast deelneemt aan prikacties, van

tante Sjaan die het wijkkookfeest organiseert, van zijn

manager die de rest van de organisatie aanspreekt op het

niet nakomen van afspraken. 

De huismeester organiseert én onderhoudt doelbewust zijn

eigen ondersteuning. Met netwerken van professionals in de

buurt, netwerken van positieve en/of actieve bewoners en

tot slot een ondersteunend netwerk in de eigen corporatie.

7. Wat bepaalt de ommekeer in het verhaal? De ommekeer is net als de inzet en het resultaat divers, veel-

vuldig en soms bescheiden van omvang, bijvoorbeeld mensen

die aangeven bewust in deze wijk te willen wonen of de

kerstwensen die de huismeester ontvangt. 
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Bij bewoners gaat het steeds om de ommekeer van wantrouwen naar vertrouwen: omdat de
huismeester iets doet, gaan bewoners wél opruimen, wél buren aanspreken, wél tot een oplos-
sing komen. Op het niveau van de buurt gaat het er met name om dat als partijen dingen samen
doen, het wél lukt (al dan niet op initiatief van, of samen met huismeester). Het grote bewijs van
de ommekeer is dat de hele buurt echt aantrekkelijker is en gewilder. Uit gesprekken is dit niet
af te leiden.

Dit model laat zich met de huismeester als casus uitstekend invullen. De ‘investering’ waarvan
we het maatschappelijk rendement inzichtelijk willen maken betreft immers een persoon (de
huismeester), die ook nog eens van nature trekjes van een held heeft. 
Dit is anders bij een investering in bijvoorbeeld een multifunctionele accommodatie (MFA). Het
nieuwe gebouw en de functies van het gebouw zijn in het model van Schutte ‘de held’. De ant-
woorden op de basisvragen helpen ons dan om vat te krijgen op het maatschappelijk rendement
van de MFA. Behalve in stap 5 kan het model ook worden ingezet in stap 7, bij het daadwerke-
lijke vertellen. Het helpt ons om een pakkend verhaal te maken dat door de doelgroep wordt
opgepakt. Dan is bijvoorbeeld de huisarts die vanuit de MFA werkt de ‘held’, of de voorzitter van
de ouderenvereniging, of de directeur van de school. De helden zijn dan personen van vlees en
bloed, die aanspreken en een verhaal levend maken.

Aandachtspunten
• Een verhaal kan op twee manieren worden verteld. Als afgerond verhaal, waarbij de communi-

catie één kant op gaat (van corporatie naar belanghouders). Of als open verhaal waarbij de
ontvangers de ruimte krijgen om het verhaal mede vorm te geven, omdat ze bijvoorbeeld
invloed hebben op een investering. 

• Het verhalen kan doorslaan naar propaganda. De ‘verhaler’ kan bewust negatieve effecten
buiten beschouwing laten, of minder zwaar aanzetten. Op dat moment vertelt hij een onvolle-
dig of zelfs onjuist verhaal. Het is daarom van belang de stappen van de aanpak bewust te
doorlopen, met kritische betrokkenen, er op lettend dat ook minder welgevallige boodschap-
pen of uitkomsten een plek krijgen. Ook het gebruik van andere, kwantitatieve methoden,
naast het verhalen, zorgt voor een evenwichtig beeld. Tevens is het zaak scherp te letten op
de reikwijdte van de boodschap. Door de kwalitatieve aanpak is het moeilijk om absolute uit-
spraken te doen. Een relatieve boodschap is beter op zijn plaats: ‘het werkt’ in plaats van ‘het
werkt altijd’.

Sterke punten van de methode
• Verhalen is bij uitstek geschikt voor de communicatie met non-professionals: mensen die niet

denken en spreken in cijfers en beleidstaal (doorspekt met termen als sociale cohesie, leef-
baarheid, maar ook maatschappelijk rendement en ‘storytelling’), maar in de taal van de straat
en de wijk. Een boodschap komt daardoor beter over en de kans is groot dat er een dialoog tot
stand komt.

• De methode vereist dat er intensief wordt gesproken met direct betrokkenen en belanghou-
ders. Dit levert als bijproduct veel waardevolle informatie op over de investering: hoe activi-
teiten precies uitwerken, aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wat beter kan, etc.
Daarom is het zeker te overwegen om als corporatie ook zelf betrokken te zijn bij de inter-
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views. Bij volledige uitbesteding aan een extern bureau kan informatie verloren gaan.
• Een goed verhaal blijft hangen bij de luisteraar. De kans is groot dat hij het verhaal op eniger-

lei wijze verder vertelt, waardoor het breder verspreid wordt.
• Een verhaal is rijker aan boodschappen dan bijvoorbeeld de uitkomst van een jaarlijkse moni-

tor met cijfers. Er ontstaat daardoor meer begrip van een investering en van de maatschappe-
lijke effecten.

Zwakke punten van de methode
Het waarheidsgehalte van het verhaal is afhankelijk van de integriteit van de betrokkenen. Zijn
bijvoorbeeld de mensen die worden geïnterviewd en die de anekdotes leveren wel representatief
genoeg? Vertellen zij het ‘echte’ verhaal of een wenselijk verhaal? Deze valkuilen zijn goed te
vermijden door naast het Verhalen een andere methode toe te passen, bijvoorbeeld een breed
uitgezette enquête en monitor met een aantal slimme indicatoren. Bovendien is de kans groot
dat een te positief verhaal, dat te ver van de werkelijkheid af staat, weerstand oproept of zelfs
onderuit wordt gehaald. Alle inspanningen zijn dan voor niets geweest. Een zorgvuldige formu-
lering van de boodschap is dus noodzakelijk om een tegengesteld effect te voorkomen.

Verdere informatie
Schutte, A. en T. Hendriks (2007), Zeg Roodkapje waar gaat gij henen. Een reis door de verhaal-
kunde. Voorpublicatie uit: Corporate Stories. Verwoorden, vertellen en verankeren, najaar 2007
te verschijnen bij Kluwer.
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MAATSCHAPPELIJKE AUDIT

Omschrijving
In het bedrijfsleven ontstond in de jaren zeventig en tachtig de behoefte om sociale en ethische
prestaties beter te monitoren. Daartoe ontwikkelde een aantal multinationals een methode voor
gestructureerde en periodieke verslaggeving van niet-financiële prestaties: ‘social accounting
and auditing’ (in dit praktijkboek: maatschappelijke audit). De laatste jaren is de methode verder
ontwikkeld door de Britse New Economics Foundation (NEF) en het Social Audit Network (SAN)
en vindt hij ook ingang in de non-profitsector. De Verandering heeft de methode als de ‘Maat-
schappelijke jaarrekening’ in Nederland geïntroduceerd. Als SEV-experiment heeft De Key de
methode voor het eerst toegepast in de corporatiesector. 
Hoewel er geen standaard methodiek is aan te wijzen, gaat het in de kern altijd om het gestruc-
tureerd registreren van de maatschappelijke prestatie. Het doel is enerzijds de resultaten en
effectiviteit organisatiebreed bespreekbaar te maken. Anderzijds wordt de methode gebruikt om
over de prestaties verantwoording af te leggen aan de belanghouders en de maatschappij en
daarover in dialoog te gaan. In de methode krijgt de waardering die belanghouders geven aan de
‘impact’ van de prestatie een centrale plek. De maatschappelijke audit heeft een cyclisch karak-
ter en is in te passen in de andere plannings-, evaluatie- en rapportagecycli. De methode kan
omschreven worden als de maatschappelijke even-
knie van de financiële systematiek van ‘accounting’
(boekhouding en verslaggeving) en ‘auditing’ (externe
toetsing door de accountant). 
Van de zes methoden is de maatschappelijke audit de
meest complete, maar ook de meest ingrijpende. Veel
aspecten uit andere methoden komen hierin samen:
de effectenkaart als basis, het meten met behulp van
indicatoren, het construeren van een verhaal en het
bouwen van een monitor. 

De methode is geschikt voor corporaties die:
• gedurende meerdere jaren serieus aan de slag willen met het realiseren van hun maatschap-

pelijke doelstellingen,
• daar een ‘boekhouding‘ voor willen opbouwen die geïntegreerd is in andere bedrijfsprocessen

en 
• hun beleid willen baseren op de mening van de belanghouders.

Een maatschappelijke audit voldoet aan de volgende richtlijnen (zie onder meer het rapport van
Theresa Butler, blz. 5):
• Multi-perspectief: het gezichtspunt van alle betrokken partijen moet worden verwerkt, dus

huurders, belanghouders, medewerkers, etc.
• Volledig: alle activiteiten moeten aan bod komen.
• Aanzetten tot leren: door het vergelijken met andere momenten, of andere organisaties en/of

projecten zet het proces aan tot voortdurende verbetering.
• Continu: de maatschappelijke audit wordt periodiek herhaald en raakt ingebed in het

management van de organisatie en/of het project.

DE MAATSCHAPPELIJKE JAARREKENING
VAN DE SPAARNDAMMERBUURT
De Key heeft met begeleiding van De Verande-

ring een maatschappelijke jaarrekening van de

Spaarndammerbuurt opgesteld. Deze is (vanaf

half november 2007) te bestellen via:

infobps@dekey.nl.

F.
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• Verificatie: onafhankelijke personen verifiëren of de informatie in het audit-rapport of jaarre-
kening op eerlijke wijze is verkregen, geïnterpreteerd en weergegeven.

• Openbaarheid: de bevindingen van het geverifieerde rapport worden breed gecommuniceerd
en bediscussieerd.

De oorsprong van de maatschappelijke audit ligt in de toepassing op het niveau van de organi-
satie. In het SEV-experiment heeft woningcorporatie De Key de methode toegepast voor haar
inzet in het herstructureringsproject Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Toepassing op de cor-
poratie als geheel vraagt een aanzienlijke investering en bereidheid voor veranderingen. Het is
verstandig klein te beginnen met een enkel project of een bepaalde focus. Door jaarlijks nieuwe
elementen, projecten of thema’s toe te voegen, ontstaat een steeds completere jaarrekening die
stevig verankerd raakt in de andere bedrijfsprocessen.

Aanpak
Het proces van een maatschappelijke audit is te onderscheiden in acht activiteiten.

1. Vaststellen van de doelstellingen
Om inhoudelijk richting te geven aan het proces moet allereerst het doel van het audit-onder-
werp worden geformuleerd. Dit is in ieder geval de doelomschrijving zoals die vaak te vinden
is in de officiële documenten. Daarnaast kunnen er ook verborgen doelen leven, ook bij
belanghouders, die benoemd moeten worden voor het verdere proces.

2. Ontwerpen van een consultatieproces
Centraal in de methode staat de betrokkenheid van belanghouders. Op welke momenten en in
welke vorm dit gestalte krijgt, wordt bij aanvang van het proces vastgesteld. Zo kunnen
belanghouders al in de eerste stappen worden betrokken: het opstellen van een effectenkaart
en het kiezen van de prestatie-indicatoren. Zij kunnen ook bij het formuleren van de vervolg-
acties een rol spelen. In deze fase wordt tevens besloten hoe ver de consultatie reikt: informe-
ren, adviseren of (mee)beslissen.

3. Opstellen van de effectenkaart
Aan de hand van een effectenkaart wordt een overzicht gemaakt van alle te verrichten activi-
teiten, de output en de maatschappelijke effecten. In het SEV-experiment hebben De Key en
De Verandering gekozen voor een opbouw vanuit de centrale doelstellingen van De Key voor
de Spaarndammerbuurt (activiteit 1), maar andere indelingen en elementen zijn ook mogelijk.
De effectenkaart biedt de structuur voor het opbouwen van een maatschappelijk boekhoud-
systeem.

4. Kiezen van de prestatie-indicatoren en benoemen van meetmethoden
Aan de hand van de effecten kunnen indicatoren worden vastgesteld. Ze geven aan in 
hoeverre een effect optreedt. Deze stap in het proces, lijkt veel op de methode ‘Slim meten’.
Verschil is dat bij de maatschappelijke audit sterker wordt geleund op de opinie van belang-
houders. Dit vraagt om meer ruimte voor subjectieve indicatoren. Ook onderzoeksmethoden
om in interactie met belanghouders gegevens te verzamelen (panels, interviews, etc.) zijn nu
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zeer nuttig. Daarmee kan immers veel waardevolle (kwalitatieve) informatie boven water wor-
den gehaald. Net als bij ‘Slim meten’ moet echter ook hier kritisch worden gekeken naar zaken
als de betrouwbaarheid van indicatoren, de verifieerbaarheid en het gemak waarmee ze zijn te
meten. 

5. Verzamelen en analyseren van de data
Zodra de indicatoren en hun meetmethoden bekend zijn, worden de meetgegevens verzameld.
Voor een deel kunnen deze binnen de organisatie worden gevonden. Voor een ander deel moe-
ten gegevens worden opgehaald bij andere organisaties of uit interviews van belanghebben-
den. Daarbij gelden afspraken over het tijdvak, cq. de momenten waarop gemeten moet
worden. Dit is van belang omdat de maatschappelijke audit periodiek wordt herhaald en
gegevens zo vergelijkbaar mogelijk moeten zijn.
Voor de maatschappelijke jaarrekening van De Key en De Verandering zijn individuele inter-
views afgenomen, maar ook panelbijeenkomsten zijn een mogelijkheid. De gesprekken kunnen
daarbij het best door een inhoudelijk betrokken medewerker en een buitenstaander (van bin-
nen of buiten de organisatie) samen worden gehouden. De betrokken medewerker kent de
details van het onderwerp en de buitenstaander blijft alert op het verloop van het gesprek en
de uitspraken van de belanghouders.
De ervaringen in het experiment leren dat deze activiteit in het proces de meeste tijd vraagt.
De informatie voor de indicatoren moet vooral de eerste keer uit alle hoeken en gaten worden
verzameld. Om toekomstig gebruik soepeler te laten verlopen, is het verstandig tegelijkertijd
de benodigde ‘maatschappelijke boekhouding’ onder de loep te nemen.

6. Opstellen van een concept jaarrekening 
Op basis van de eigen analyse wordt een concept jaarrekening opgesteld. Deze bestaat deels
uit kwantitatieve gegevens: de scores op de diverse indicatoren, gekoppeld aan de inspannin-
gen (activiteiten) en de gerealiseerde output. Daarnaast is er een kwalitatieve toelichting,
waarin ook de zienswijzen van de diverse belanghouders aan bod komen.

7. Externe verificatie door een verificatiecommissie
Een panel van onafhankelijke deskundigen geeft haar oordeel over de betrouwbaarheid en
objectiviteit van de gegevens in de jaarrekening. Ze let daarbij op drie punten:
• is de informatie op een adequate manier verzameld;
• zijn de gegevens op een redelijke wijze geïnterpreteerd;
• is er geen informatie weggelaten en zijn de gegevens zo volledig als redelijkerwijs verwacht

kan worden.
De commissie beoordeelt alleen de kwaliteit van de maatschappelijke jaarrekening als een
eerlijke en geloofwaardige manier om rekenschap af te leggen over het werk van de organisa-
tie en het effect van dit werk. Het is aan de organisatie zelf en de belanghebbenden om een
oordeel te vellen over de waarde en het nut van wat de organisatie doet. Dat oordeel kan
uiteraard worden gebaseerd op de geverifieerde informatie uit de maatschappelijke jaarreke-
ning.
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8. Publiceren van de jaarrekening en ondernemen van vervolgacties
De opmerkingen van de verificatiecommissie worden verwerkt. Zodra de commissie haar
finale goedkeuring heeft gegeven, kan de maatschappelijke jaarrekening worden gepubli-
ceerd. In eerste instantie worden de resultaten bekendgemaakt aan de betrokken belang-
houders. Het is aan te bevelen de jaarrekening daarna ook breder te communiceren. 
De jaarrekening bevat concrete vervolgacties die de maatschappelijke prestatie in de toe-
komst moeten verbeteren. In een volgende cyclus kan aan belanghouders worden gevraagd
in hoeverre die acties voldoende uit de verf zijn gekomen. Afhankelijk van het gekozen con-
sultatieproces (zie stap 2) worden belanghouders wel of niet betrokken bij het formuleren
van de verbeteracties.

Aandachtspunten
• Het gebruik van de maatschappelijke audit is een leerproces. Leren is soms lastig. De methode

is vooral geschikt voor woningcorporaties, die een open, zelfkritische houding hebben en de
betrokkenheid van de belanghouders serieus nemen. Ook moeten ze bereid zijn om bestaande
routines en denkwijzen ter discussie te stellen en zo nodig te veranderen. 

• De methode biedt ruimte voor de organisatie om gegevens te kleuren. De externe verificatie
(de commissie kan de maatschappelijke audit afkeuren als onvoldoende) en de steeds terugke-
rende terugkoppeling met de belanghouders (de dialoog) voorkomen echter dat de boodschap
te veel van kleur verschiet. Als belanghouders zich niet meer herkennen in de gepresenteerde
informatie, kan dat op termijn leiden tot verlies aan draagvlak en vertrouwen bij deze groep. 

• De aandacht bij een maatschappelijke audit ligt meer aan de outcome-kant, minder aan de
input-kant. Echte uitspraken over maatschappelijk rendement kunnen alleen worden gedaan
als ook de input volwaardig wordt meegenomen.

Sterke punten van de methode
• Een externe verificatiecommissie ziet toe op de juistheid van de data en de wijze waarop die

zijn verzameld. Als buitenstaander zal zij eerder durven daarover een kritisch oordeel te vellen.
• De methode is nadrukkelijk gericht op de dialoog met belanghouders. Ze wordt bovendien

regelmatig herhaald en raakt na verloop van tijd ingebed in de bedrijfsvoeringscycli van een
organisatie. Daarmee is het een krachtig instrument om het belanghouder-denken te veranke-
ren in een organisatie.

Zwakke punten van de methode
Zeker in het begin is een proces van maatschappelijke auditing erg ingrijpend en vraagt het veel
energie en tijd van betrokkenen. Zo heeft De Key een medewerker tijdelijk vrijgemaakt om alle
gegevens te verzamelen. 

Verdere informatie
• Butler, Teresa (2005), Assessing the True Value of Social Enterprise: A Review of Current Prac-

tice. A report to the West Yorkshire Enterprise Partnership, http://socialauditnetwork.org.uk
• De Verandering, Meer dan Winst: de maatschappelijke jaarrekening (brochure september

2005): www.deverandering.com
• New Economics Foundation: http://www.neweconomics.org/gen/newways_socialaudit.aspx
• Social Audit Network: http://socialauditnetwork.org.uk



TIPS EN VRAGEN

Tips

Tip 1. Ga aan de slag!
De SEV-experimenten illustreren dat het kan en dat het loont om maatschappelijk rendement
zichtbaar te maken. Met de methoden als leidraad en met een cd-rom met voorbeelden kunt u
samen met medestanders in uw organisatie de eerste stappen zetten. Het opstellen van een
effectenkaart is altijd de eerste stap. Dit biedt tevens een goede basis om met een andere
methode verder te gaan.

Tip 2. Betrek belanghouders
Ga het gesprek aan met de partijen en mensen die de effecten van een investering ervaren. Zij
kunnen de maatschappelijke effecten veel preciezer omschrijven en inkleuren met voorbeelden.
Soms komen ze ook met slimme, creatieve indicatoren. Tijdens de SEV-experimenten bleek het
contact met belanghouders het meest te inspireren. Bereid dit contact echter wel goed voor,
door te bedenken welke informatie u wilt hebben en hoe u die wilt krijgen. Geef ook duidelijk
aan waarvoor het contact nodig is. Vergeet tot slot niet om de resultaten naar de belanghouders
terug te koppelen.

Tip 3. Maatschappelijk rendement is geen wetenschap
Het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement is geen wetenschap. Soms is het lastig
een maatschappelijk effect heel precies te omschrijven of is het verband tussen output en maat-
schappelijke effecten onzeker, of niet helder. Blijf hier niet op hangen, maar neem (voorlopig)
genoegen met een onvolledig antwoord. De kans is groot dat een betere indicator of een scher-
pere omschrijving zich later vanzelf aandient. Natuurlijk betekent dit niet dat u er zomaar een
slag naar moet slaan. 

Tip 4. Maak maatwerk
Elke situatie, elk moment, elke corporatie, elke omgeving vraagt om een specifieke invulling van
de rendementsmethoden. Neem die vrijheid. De methoden staan niet vast. Maak er maatwerk
van zodat uw rendementsvraag optimaal wordt beantwoord. Door te stoeien met methoden
krijgt u ze beter onder de knie. Probeer ook methoden te combineren.

Tip 5. Doe het samen
Het toepassen van een methode is bij voorkeur een gezamenlijk proces, dat wordt ondernomen
samen met collega’s uit verschillende disciplines: uitvoering, staf, planning & control. Betrek bij
het proces ook mensen die sceptisch zijn over maatschappelijk rendement en probeer hun even-
tuele bezwaren in de aanpak te beantwoorden. Veel kennis van investeringen zit in de hoofden
van mensen en is niet te vinden in documenten. Een brede betrokkenheid maakt de resultaten
kwalitatief beter: u houdt elkaar scherp en iedereen brengt zijn/haar ervaring in. Tegelijkertijd
wordt het draagvlak van de uitkomsten groter. 
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Tip 6. Beschouw het als een leerproces
Het denken in termen van maatschappelijk rendement is iets wat u onder de knie moet krijgen.
De eerste keren is het een gepuzzel om bijvoorbeeld een effectenkaart in te vullen. Maar oefe-
ning baart kunst. Door vaker te denken vanuit maatschappelijk rendement ontstaat een steeds
scherper zicht op de maatschappelijke effecten van de investeringen. U raakt steeds beter in
staat om output en maatschappelijke effecten goed te beschrijven.

Tip 7. Begin klein en bouw het uit
Begin met kleinere investeringen om te ontdekken hoe bepaalde methoden werken en welke
methoden het best passen bij de corporatie. Bouw het daarna uit met grotere investeringen of
bepaalde thema’s. 

Vragen

Vraag 1: Hoe hard is het rendementsresultaat?
De hardheid van het resultaat hangt af van de nauwkeurigheid waarmee u te werk gaat. Een
snel opgezette effectenkaart beschrijft natuurlijk niet heel secuur de effecten. En een SROI-
analyse is weinig hard als de prijzen onzorgvuldig zijn bepaald. Voor een deel is dit ook een
keuze. Soms volstaat het om alleen een beperkt of voorlopig inzicht te krijgen. Tegelijkertijd is
het niet nodig om binnen de praktijk van corporaties wetenschappelijke eisen te stellen van
exactheid en betrouwbaarheid. Voor een corporatie heeft maatschappelijk rendement altijd een
pragmatische insteek: beter inzicht in investeringen en beter ondernemerschap.

Vraag 2: Hoeveel tijd moet ik uittrekken voor het toepassen van een
methode? 
Dit hangt af van ervaring, de vereiste hardheid/nauwkeurigheid en de toegepaste methode. Zie
het bijgevoegde schema voor een grof antwoord op deze vraag. In de experimenten is gebleken
dat het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement ook een nieuwe manier van den-
ken vereist. Het kost enige tijd om die eigen te
maken. Na een eerste toepassing gaat het bij
een volgende al veel sneller. Het wordt gaande-
weg een routine om maatschappelijk rende-
ment al vanaf het idee over een investering
mee te nemen. Maatschappelijk rendement
gaat dan behoren tot het dagelijks werk.

Vraag 3: Kunnen we het zelf, of is
bijzondere expertise vereist?
Iedere corporatie kan de beschreven methoden
zelf toepassen. Er is geen bijzondere ervaring of
expertise voor nodig. Natuurlijk vergemakkelijkt
ervaring het proces en kunnen er andere over-
wegingen zijn om externe ondersteuning in te
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schakelen. De grote winst van het zelf toepassen is echter dat er gaandeweg een diepgaand
inzicht ontstaat in de materie. Zou bijvoorbeeld het opstellen van de effectenkaart worden uit-
besteed, dan gaat deze winst verloren. De effectenkaart blijft dan iets van buiten. 

Vraag 4: Wat is nu het meest lastige bij maatschappelijk rendement?
Eigenlijk zijn dat twee dingen:
• Het is voor veel corporaties een nieuwe manier van kijken naar hun investeringen. De maat-

schappelijke effecten zijn nog niet eerder zo scherp onder woorden gebracht. Deze manier van
denken en kijken vereist gewenning en oefening.

• Tijdens de SEV-experimenten is veel tijd gaan zitten in het verzamelen van informatie. 
De informatie-huishouding is niet toegespitst op de specifieke rendementsvraag of blijkt niet
op orde. Door hier vooraf rekening mee te houden, kan de informatie-huishouding worden
verbeterd.
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INNOVATIE IN WONEN

Praktijkboek Maatschappelijk Rendement

Sturen op maatschappelijk rendement stond na de verzelfstandiging
van wooncorporaties begin jaren negentig niet hoog op de agenda.
Corporaties waren er minder op gericht en zagen het evenmin als een
bijzonder onderdeel van hun professie. Bovendien bleek het lastige
materie om grip op te krijgen. Echter corporaties, maar ook gemeenten,
rijk en andere organisaties ontlenen hun succes en bestaansrecht in
hoge mate aan hun gerealiseerd maatschappelijk rendement. Dit
bracht de SEV, bijna drie jaar geleden, ertoe het offensief ‘het
maatschappelijke harder’ te lanceren. Het vormde de basis voor een
groot aantal experimenten waarin rendementsmethoden werden
getoetst en geschikt gemaakt voor de praktijk van corporaties.

De SEV reikt met dit eerste deel van het Praktijkboek Maatschappelijk
Rendement methoden aan, die corporatiemedewerkers,
corporatiesadviseurs en corporatiepartners kunnen helpen te sturen op
maatschappelijk rendement. Zes rendementsmethoden worden onder
de loep genomen: Effectenkaart, Slim meten, Social Return on
Investment (SROI), Waarde(n)zeef, Verhalen en Maatschappelijke audit.

Een toekomstig tweede deel zal gaan over de resultaten van de
toepassing van de methoden. Zover is het echter nog niet, daarvoor zijn
eerst ervaringen nodig, ervaringen opgedaan met de methoden uit dit
eerste deel. De SEV nodigt daarom professionals uit aan de slag te gaan
met dit praktijkboek en de ervaringen met de SEV te delen.

PRAKTIJKBOEK
MAATSCHAPPELIJK
RENDEMENT
Deel 1: methoden

INNOVATIE IN WONEN


