
Movisie

Voor een samenleving met veerkracht
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• Outcome en misvattingen

• Stappenplan

• Alternatieve instrumenten

• Discussie

Programma



Stellingen

1. Monitoren met verhalen? Ik wil harde

cijfers!

2. Monitoren kost nu meer tijd dan dat het 

oplevert



Outcome van je tuinman



Van INPUT naar OUTCOME



Gebruik

Misvattingen

• Outcome is altijd kwalitatief

% mensen met schulden, stijging in mate van zelfredzaamheid

• Kwantitatief is objectief en daarom betrouwbaarder

Cijfers moet je duiden. Wat betekent een stijging van 10%?

• Ingewikkeldere instrumenten zijn beter dan eenvoudigere

Knop met smileys vs uitgebreide enquête achteraf

• Alle effecten moeten in kaart gebracht worden

1 vraag over kwaliteit van leven of 50 over alle deelaspecten?

• Effecten meten doe je achteraf

Zoek de verschillen



Meerdere metingen

Waarom een nul- en een éénmeting?

ZOEK DE VERSCHILLEN



• Wat is het doel van outcome monitoring en 

voor wie doen organisaties het?

- Verantwoording en transparantie

- Professionalisering/kwaliteitsverbetering

- Enthousiasmering

- Profilering

=> toekomstige financiers, klanten

=> gemeente, financiers, doelgroep

=> eigen organisatie, doelgroep

=> eigen organisatie

Waarom outcome in kaart brengen?



Kiezen van een instrument

Stappenplan

1. Wat is het doel van outcome monitoring?

2. Wat willen we met dit initiatief bereiken?

3. Hoe zie je het in het dagelijks leven van inwoners 

als dat lukt?

4. Hoe kan je dat in kaart brengen?

=> Welk instrument past daarbij?

5. Pas op de plaats: 

• Waarom willen we dit weten?

Need to know, nice to know

• Hoor je degene die ermee moet werken?

Aansluiting primaire proces

• Hoor je degene wie het betreft?

Inwoner centraal



Kiezen van een instrument

Wie werkt er met…?



Kiezen van een instrument

En?!



Alternatieve instrumenten



Alternatieve instrumenten



Alternatieve instrumenten

https://www.youtube.com/watch

?v=xwciWE5OBQg

https://www.youtube.com/watch?v=xwciWE5OBQg


Meer, meer!



Discussie

Anders monitoren…

wat levert dat op?



Verder lezen?

https://www.movisie.nl/publicatie/monitoring-sociaal-domein-zo-kan-ook

https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-outcomegericht-werken

https://www.movisie.nl/publicatie/inwoner-centraal-werken-aan-kwaliteit-outcome

https://www.movisie.nl/artikel/samen-werken-aan-outcome

https://www.movisie.nl/publicatie/monitoring-sociaal-domein-zo-kan-ook
https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-outcomegericht-werken
https://www.movisie.nl/publicatie/inwoner-centraal-werken-aan-kwaliteit-outcome
https://www.movisie.nl/artikel/samen-werken-aan-outcome
https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-outcomegericht-werken

