
Naar effectsturing 
i.p.v. producten 
afrekenen
Deelsessie Congres “Samen sturen op 
doen wat werkt” (21 januari 2019) 

Gemeente Alphen aan den Rijn: 

Inge van der Heiden, Chantal Pols, 
Marjolein Buis 

Tom in de buurt:

Gerline Verboom

BOOST:

Hester van Beek en Jerica van Niekerk 
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Talentontwikkeling 
(18+) 

Opgroeien & 
Ontwikkelen
-9 mnd – 12 jaar Opgroeien & 
Ontwikkelen
12-27 jaar 

Sociale participatie 
(Talent, 
Ondersteuning & 
Meedoen)
(sinds 2015) 

Sterke partners voor 
de jeugd
(sinds 2018)

(Sinds 2016)

Gezonde leefstijl 
(18- & 18+)(Sinds 2016)



Tom in de buurt

Specialistische expertise 
begeleiding 18+ :

o Verstandelijk
o Psychisch (GGZ 

begeleiding)
o NAH

Algemeen maatschappelijk 
werk
Welzijn
Tegenprestatie 
Participatiewet

GGZ behandeling (18+), want: 
zorgverzekeraars verantwoordelijk
Verpleeghuiszorg (want: 
Zorgkantoor/Wlz)
Maatschappelijke zorg (want: 
Centrumgemeente Leiden tot 2021):

• Verslavingszorg
• Opvang dak- en thuislozen
• Beschermd wonen

Bemoeizorg (want: vrijwillig i.p.v. drang)
Beschut werk (want: Rijnvicus)
Huishoudelijke ondersteuning (want: 
beleidskeuze in 2014)



Boost:

Bibliotheek
Programma’s 
laaggeletterdheid en 
digivaardigheden
Theater
Parkexpressie
Sportstimulering (0-27 jaar)
Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE)
Jeugd- en jongerenwerk

Sportstimulering volwassenen (want: 
Alphen Beweegt)
Gezonde leefstijl (idem)
Sportverenigingen
Beheer sportaccommodaties (want: 
intern gemeente)
Beheer MFA’s (want: apart beleid)
Eigenaarschap Theater Castellum B.V. 
Kleine(re) subsidies, bijv.:

• Kinderboerderij
• Humanitas (maatjes)
• Dorpsraden
• Etc.



Hoe? Gemeente en aanbieder(s)

Geen: 

• P x Q bekostiging 
• Aantallen, trajecten, etc.
• Tientallen contracten
• Concurrentie tijdens 

looptijd
• Keuzevrijheid in 

aanbieders
• (wel Pgb!)
• Kortlopende contracten

Maar wel: 

• Lump sum
• KPI’s op effectniveau
• Samenwerkingsverband
• Eenmalig selectie aan 

de voorkant
• Keuzevrijheid in aanbod 
• Meerjarige 

omzetzekerheid





Oude manier

We stuurden op:
 Prestaties/trajecten/uren
Aantal bijeenkomsten
Aantal deelnemers
En we stelden bij als dat niet gehaald 
werd…



Sturen op resultaten met kpi’s
Tellen  (halfjaarlijkse rapportages)

Tevredenheid van betrokkenen bij de 
opdracht

 Participatie 
 Eigen regie en zelfredzaamheid 

Vertellen: dialoog en voortgang 
transformatie
Leren en bijsturen



Sturen op resultaten met kpi’s

Tellen (halfjaar rapportages)
20 % laaggeletterden dat wordt 
bereikt
50 % laaggeletterden dat hun 
taalvaardigheid heeft vergroot

Vertellen
Storytelling
Filmpjes



Sturen op processen

• Samen grensgebieden definiëren en 
afspraken over maken

• Uitkomsten audit monitoren
• Risicodossier opstellen 



Resultaatafspraken

• Op proces (succesfactoren) 
leidend naar effect

Bijv.
• Er is een taalnetwerk van formele en informele taalaanbieders en 

verwijzers. De bibliotheek zorgt voor centrale afstemming
• Er wordt extra inzet gepleegd op vergroten van bereik van de NT1

doelgroep. M.n. door trainen van het netwerk van toeleiders





Waarborgen 
doeltreffendheid 

Voortdurend gesprek OG/ON

Verhaal, 
duiding

Betrouwbare 
meet-

uitkomsten

Signalen


