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Het Vizier

Focus aanbrengen door te beginnen bij ‘de klant



1. Voor wie en globaal waartoe

Maak expliciet voor wie resultaten zijn en wat die actor wenst, het waartoe anders schieten de 

resultaten van je informatie straks hun doel voorbij. Weet je het niet goed? Ga dan in gesprek.

Voor wie is de M&E informatie en waartoe dient die?

- Wethouder, welke?

- Directeur, welke dienst(en)? 

- Coalitiepartners?

- Inwoners?

- Wie anders kan er verder belang hebben bij jouw gegevens?



Waartoe: Vier smaken

Waartoe Voor wie Waarover gaat het dan? Bijvoorbeeld..

Verantwoorden

(gekoppeld aan 

beleidsdoelen/doel

en financiers)

Gemeenteraad of wethouder, 

financiers

- Inhoudelijke beleidsdoelen gehaald?

- Samenwerkingsafspraken gerealiseerd?

- Juiste procedures gevolgd?

- Kosteneffectiviteit?

- Burgerparticipatie inderdaad gerealiseerd? 

Leren Coalitiepartners, 

programmamanagers, 

projectleiders, uitvoerders

- Hoe is de samenwerking verlopen? Wat kan 

beter?

- Waarom werkt de aanpak (niet)? 

- Hoe werkt de aanpak? Bij wie werkt de 

aanpak?

Vergelijken Raad of wethouder, 

programmamanagers

- Waar staan we vergeleken bij vier jaar 

geleden? 

- Vergelijking effect bij doelgroep A en B

- Meerwaarde van onze aanpak voor de cliënten, 

vergeleken met de oude aanpak? 

Enthousiasmeren Coalitiepartners, wethouders, 

inwoners misschien

- Tevreden cliënten of medewerkers

- Best practices

- Financiële baat

= belangrijk voor borging



Randvoorwaarden 

Bedenk: wat zijn jouw randvoorwaarden, in termen van: 

- Belang en eventuele gevoeligheden 

- Urgentie en Tijd

- Geld en Capaciteit

Tip

- Bij genoeg budget & groot belang of gevoeligheid: zorg voor een degelijke, gedegen monitor/evaluatie

- Bij weinig budget, gevoeligheid: 

-> maak scherpe keuzes: wat is het belangrijkste, wat schrap je?

-> kijk of je gebruik  kunt maken van bestaande data

-> bv. inzet van bv. studenten, getrainde deelnemers 



Van waarover in algemene termen -> indicatoren 

Hulpmiddel: Logische keten

Input

• 4 eieren

• 200 g suiker

• 200 g boter

• 225 g bakmeel

• vanillesuiker

• Bakblik

• Oven

Activiteiten 
(throughput)

• Verwarm de oven 
voor op 160 graden

• Klop de zachte boter 
met de suiker

• Klop een voor een de 
eieren toe

• Schep de bloem er 
door

• Doe het deeg er in

• Bak de cake in ca 1 
uur

Output

• Gebakken cake

Outcome

• Verjaardagstraktatie

Impact

• De getrakteerden
vonden de cake 
heerlijk

JOUW DOELEN



Input

• Tijd en middelen Rijk en  
coalitiepartners

Activiteiten 
(throughput)

• Bijvoorbeeld:

• Samenwerking zoeken 
en zorgpaden 
ontwikkelen

• Huisbezoeken 

• Seksuele voorlichting op 
scholen

• Training verloskundigen 
opzetten en geven

• Moeder-kindhuizen 
oprichten

• Gemeenschappelijke 
activiteiten voor 
kwetsbare moeders 
organiseren

Output

• Bijvoorbeeld

• Een coalitie met 
afspraken en zorgpaden

• X huisbezoeken

• X keer geleverd aanbod 
voorzorg

• X getrainde 
verloskundigen 

• X goede 
woonvoorzieningen voor 
alleenstaande, 
kwetsbare moeders

• X moeder-kindhuizen

Outcome

• Bijvoorbeeld:

• Y 5% Minder 
tienerzwangerschappen

• Y% minder kwetsbare 
zwangeren in armoede

• Y% Minder vrouwen die 
roken

• Groter sociaal netwerk 
bij Y% van de jonge 
moeders

• Y% Minder 
vroeggeboorten

• Y% meer gezonde 
babies bij de kwetsbare 
populatie

Impact

• Bijvoorbeeld

• Alle kinderen een goede 
start

• Gelijke kansen op 
gezondheid

• Minder grote 
gezondheidsverschillen 
tussen hoge en lage ses

• ……

Een voorbeeld voor Kansrijke start

DOELEN KANSRIJKE 

START LOKAAL



Vier tips

1. Denk vooruit

 Voor wie: een niveau bekijken/meenemen of meerdere? Bv. wethouder en uitvoering?

 Wat zou je uit de monitordata kunnen halen als je ze eenmaal hebt?

2. Cijfers alleen zijn vaak niet genoeg, 

 Zeker bij leren; dan ook kwalitatieve informatie nodig over hoe of waarom

3. Verantwoording gaat altijd voor

 Leren en verantwoorden kunnen botsen

4. Kies je indicatoren (te verzamelen data) weloverwogen 

 link met de logische keten

 Indicatoren per gebied? Of volg je de mensen?

 bij brede aanpak, bv. koppeling armoede, schulden en gezondheid: in principe indicatoren voor beide!



Meer hulp nodig?

Verder doorpraten over M&E of ondersteuning? 

Neem contact op met de adviseur Kansrijke start lokale coalities van uw gemeente 

of mail Hanneke van Zoest H.vanZoest@pharos.nl

mailto:H.vanZoest@pharos.nl
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Factsheet 2019
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Monitoring in 2020 en 2021
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● Kwantitatieve monitoring: jaarlijkse factsheet o.b.v. indicatorenset

– Herformulering van een aantal indicatoren

– Operationaliseren definitie kwetsbaar

● Kwalitatieve procesevaluatie 

– Bijeenkomsten met bestuurders en uitvoerenden 

● Ontwikkeling regionale indicatorenset
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Dank voor uw aandacht!

Vragen? 
jeroen.struijs@rivm.nl of joyce.molenaar@rivm.nl

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz0Iz_6NfgAhVmMewKHcsGAjUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vakbladvroeg.nl/minister-komt-landelijk-actieprogramma-kansrijke-start/&psig=AOvVaw0PxSzIfb-wUi-E1bsZ-O6Y&ust=1551216221523665


Producten

Indicatoren Kansrijke Start - Een Delphi-studie
https://www.rivm.nl/documenten/indicatoren-kansrijke-start-delphi-
studie

Monitor Kansrijke Start 2019

https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-kansrijke-start
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https://www.rivm.nl/documenten/indicatoren-kansrijke-start-delphi-studie
https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-kansrijke-start

