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Voorwoord 
Hoe overtuig je belanghebbenden en potentiële financiers binnen je keten van het nut en 

de noodzaak om in jouw innovatie te investeren? Veel projectleiders worstelen bij 

aanvang van een organisatie overstijgend maatschappelijk project of een keteninnovatie 

met de vraag hoe zij een concreet toekomstplaatje kunnen becijferen, waaruit duidelijk 

wordt wat de (financiële en maatschappelijke) baten van hun innovatie zullen zijn.  

Maatschappelijke Business Case biedt inzicht 

Voor u ligt de toolbox voor het opstellen van een zogenaamde maatschappelijke Business 

Case (mBC). Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een 

grootschalig,  veelal organisatie overstijgend maatschappelijk project of veranderproces. 

Het economisch nut en het maatschappelijk nut worden in een mBC tegen elkaar 

afgewogen en er wordt vijf jaar vooruit gekeken naar een volwassen situatie. Dit biedt 

belanghebbenden en potentiële financiers een zo breed en concreet mogelijk inzicht in de 

levensvatbaarheid, het functioneren en de positieve effecten van het project. 

Maatschappelijke Business Case en ervaringen uit VVI 

De toolbox is één van de producten van het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal 

(VVI) dat in de periode 2008 – 2011 als innovatie op de bestaande netwerken Integrale 

Vroeghulp als onderdeel van het Transitieprogramma voor de Langdurende Zorg  (TPLZ) 

van het ministerie van VWS is uitgevoerd.  

Om sleutelfiguren enthousiast èn actiebereid te krijgen voor de landelijke innovatie VVI, 

was het opstellen van een landelijke mBC VVI in 2010 van doorslaggevend belang. Het 

bood alle betrokkenen inzicht in zowel de kosten als de opbrengsten van de innovatie en 

dit heeft het project goed op weg geholpen.  

Dit bracht tijdelijke en regionale vervolgfinanciering opeens veel dichterbij. De landelijke 

mBC VVI is nadrukkelijk gericht op de maatschappelijke meerwaarde van de innovatie op 

uiteenlopende terreinen, zoals zorg, onderwijs en justitie. Het toonde aan dat de 

innovatie op termijn maatschappelijk echt veel kan leveren. Ketenpartners raakten 

hierdoor overtuigd van de noodzaak om echt samen te werken, terwijl zij toen nog weinig 

met elkaar te maken hadden.  

Aan de slag met een maatschappelijke Business Case? 

Deze toolbox mBC wordt beschikbaar gesteld aan alle netwerken Integrale Vroeghulp die 

met de innovatie VVI aan de slag willen en een mBC nodig hebben om sleutelfiguren 

nadrukkelijker bij de innovatie te betrekken of te enthousiasmeren. Het materiaal is 

samengesteld door Lieuwe Jan van Eck, één van de adviseurs van Dock4. Het materiaal 

bestaat uit formats die beschikbaar zijn gesteld door het Transitieprogramma in de 

Langdurende Zorg (TPLZ) en dit is voorzien van voorbeelden en ervaringen uit het 

experiment VVI. Misschien roept het vragen op als u zelf met de mBC aan de slag gaat. 

In dat geval verwijzen we u graag naar Dock41 voor ondersteuning. 

Susan Osterop  
Landelijke coördinator VVI  

                                                           
1 Dock4 & Organisatieadvies in Zorg, http://www.dock4advies.nl, Lieuwe Jan van Eck, mail: 

l.vaneck@dock4advies.nl 
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1. Inleiding maatschappelijke Business Case (mBC) 
 

Uw innovatie op waarde geschat 

Om de groeiende uitdagingen in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden, is 

vernieuwing onvermijdelijk. Vaak zegt uw gevoel dat een project veel kan opleveren, 

maar in de praktijk blijkt het lastig om de toekomstige waarde scherp in te schatten.  

 

Juist die verwachte meerwaarde maakt voor beslissers en belanghebbenden het verschil 

of ze wel of niet in uw project investeren. Op basis hiervan wordt bepaald of goede 

initiatieven van de grond komen of juist voortijdig stranden. Talloze mogelijke 

doorbraken in de zorg gaan bij gebrek aan dit inzicht onnodig verloren.  

 

Hoe komt dat? 

 

Bij innovaties is het lastig om  

• zowel kosten, opbrengsten als toegevoegde waarde helder in kaart te brengen of 

• vooraf inzicht te bieden in de organisatorische borging en de structurele inbedding 

in het exploitatie- en financieringsmodel.  

 

Wat te doen als er nog geen bewijs is voor het nut van de innovatie of de goede 

voorbeelden ontbreken? Hoe beoordeelt u welk innovatieve idee het meest effectief is en 

de beste bijdrage levert aan de strategie van uw organisatie? Een maatschappelijke 

businesscase (mBC) kan uitkomst bieden.  

De methodiek helpt projecten en innovaties écht een stap vooruit. Het geeft antwoord op 

belangrijke vragen als:  

Wie zijn mijn klanten? Wie profiteren van mijn project? 

Wat houdt mijn innovatie in en hoe breng ik hem tot stand?  

Hoe betrek ik mijn belanghebbenden en financiers?  

Wat zijn de kosten en opbrengsten?  

Wat levert deze vernieuwing de maatschappij op?  

Hoe kom ik na de experimenteerfase écht een stap verder?  

 

 

Maatschappelijke Business Case ondersteunt ketensamenwerking 
Ketensamenwerking rond jonge kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, 

dementie, COPD, hartfalen en diabetes, zijn belangrijke thema binnen de zorg, waarbij 

de arrangementen vaak de individuele organisaties en financieringsvormen overstijgen. 

Een mBC biedt alle ketenpartners toegevoegde waarde doordat het niet alleen inzicht in 

de kosten, maar ook de (omvang van de) baten in beeld brengt en degenen die hiervan 

profiteren. Op basis van deze inzichten kunnen de ketenpartners op voorhand goede 

afspraken maken.  

 

 

Wat is de maatschappelijke businesscase? 
Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een grootschalig, 

veelal organisatieoverstijgend maatschappelijk project of veranderproces. Het 

economisch nut en het maatschappelijk nut worden tegen elkaar afgewogen en er wordt 

vijf jaar vooruit gekeken naar een volwassen situatie. Dit biedt belanghebbenden en 



6 

 

potentiële financiers een zo breed en concreet mogelijk inzicht in de levensvatbaarheid, 

het functioneren en de positieve effecten van uw project. 

 

Susan Osterop, landelijk team VVI 

Voor onze landelijke VVI keten was de mBC van doorslaggevend belang. Voor het eerst 

kregen we goed zicht op kosten en opbrengsten. Dankzij de mBC konden wij een goed 

onderbouwd gesprek aangaan met ondermeer zorgverzekeraars Nederland en de VNG, 

waardoor (tijdelijke of regionale) vervolgfinanciering mogelijk werd. In onze mBC hebben 

we ons echt geconcentreerd op de maatschappelijke meerwaarde op uiteenlopende 

terreinen, zoals zorg, onderwijs en justitie.  

Wat de stakeholders hier heel sterk in aansprak was de continue terugkoppeling naar het 

belang voor de burgers. Het toonde aan dat de innovatie op termijn maatschappelijk echt 

veel kan leveren. Onze ketenpartners raakten hierdoor overtuigd van de noodzaak om 

echt samen te werken, terwijl ze toen nog weinig met elkaar van doen hadden. De 

betrokkenheid werd groter. Onze landelijke mBC leidde vervolgens tot een regionale ROI 

(Return On Investment) in Midden Holland, die hiermee hun stakeholders: de 

gemeenten, het zorgkantoor en hun ketenpartners konden enthousiasmeren. 

De methodiek is een uniek en effectief instrument, dat is ontwikkeld binnen het 

Transitieprogramma Langdurende Zorg. Steeds meer organisaties zien er de meerwaarde 

van in. Op basis van vier aspecten brengt de mBC de kosten en opbrengsten van de 

innovatie in beeld: 

1. Cliëntperspectief 
Het vertrekpunt van de mBC is de meerwaarde die de cliënt ervaart dankzij de innovatie.  

 

2. Business Model 
In het Business Model wordt eenvoudig en doeltreffend in beeld gebracht wat de 

innovatie inhoudt, hoe de innovatie tot stand komt, wie hiervan profiteert en wie hierin 

moet investeren.  

 

3. Business Case  
In de Business Case worden alle economische kosten en opbrengsten van de huidige en 

de toekomstige exploitatie door middel van een goed doordachte rekenmodule in kaart 

gebracht.  

 

4. Maatschappelijke batenanalyse 
Niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke opbrengsten worden 

berekend en meegenomen als baten van het project. Dit wordt in nauw overleg met 

belanghebbenden en toekomstige financiers berekend en vastgesteld.  

 
Wat levert de mBC op?  

• Duidelijke focus op doel en inhoud van uw innovatie 

• Een gezamenlijk doel vanuit het perspectief van de cliënt 

• Een concreet uitgewerkt businessmodel  

• Exact inzicht in kosten en opbrengsten 

• Hoge betrokkenheid van belanghebbenden bij uw project 

• Een helder beeld van de maatschappelijke opbrengsten 

• Een aanzienlijk grotere kans op structurele financiering van uw project 

…  en uiteindelijk een grotere kans op een geslaagde innovatie en doorbraak in de zorg.  
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2. Samenvatting maatschappelijke Business Case 
 

Doel: structurele bekostiging van organisatie overstijgende (keten)innovaties 

door financiers op basis van de waardering van cliëntbehoeften in samenspraak 

met stakeholders. 

 

De maatschappelijke BusinessCase (mBC) is een gestructureerde kosten-baten afweging 

waarin het economische én het maatschappelijke nut samenkomen. Met behulp van vijf 

samenhangende casussen beschrijft de mBC een duurzaam toekomstig 

organisatieconcept dat zijn vertrekpunt vindt in de cliëntbehoeften. 

  

De mBC is een methode om structuur en overzicht te creëren in de totale businesscase 

van een project of innovatie. Het einddoel is met behulp van dit resultaat een gefundeerd 

gesprek met potentiële financiers aan te kunnen gaan. 

Voorafgaand aan de realisatie van de innovatie, wordt met de mBC voorspellend vooruit 

gekeken naar een volwassen organisatieconcept. Zogenaamde ‘zachte’ of kwalitatieve 

overwegingen worden zoveel mogelijk ‘hard’ of in economische en maatschappelijke 

meerwaarde (cijfers) uitgedrukt. Dit wordt vervolgens samenhangend afgewogen tegen 

de verschillende perspectieven. 

 

Opbouw: vanuit vijf onderling verbonden perspectieven één gedeelde totale 
afweging tussen kosten en baten van een project of innovatie maken. 
  

Perspectief 1:  

Het CliëntPerspectief (CP) beschrijft de primaire basisbehoeften van de cliënt die 

bevredigd worden door met een vernieuwend organisatieconcept meerwaarde te creëren. 

 

Perspectief 2:  

Het BusinessModel (BM) beschrijft de reikwijdte van het project en schenkt aandacht aan 

minimale basisvereisten, continuïteit en kopieerbaarheid: wie doet er wat en hoe? 

 

Perspectief 3:  

De Organisatorische Case (OC) beschrijft investeringen, kosten en opbrengsten 

beredeneert vanuit de organisatie. 

 

Perspectief 4:  

De Maatschappelijke Case (MC) beschrijft alle stakeholders in relatie tot de impact en de 

gekwantificeerde maatschappelijke effecten die het project of de innovatie tot stand 

brengt. 

 

Perspectief 5:  

De maatschappelijke BusinessCase (mBC) vat casus één tot en met vier samen en 

beschrijft de levensvatbaarheid, succesfactoren, risico’s en aanbevelingen voor 

toekomstige financiering. 

 

Samenhang:  

CP - de cliënt begrijpt/wil het;  

BM - de zorgverlener begrijpt/wil het;  

OC – de zorgaanbieder begrijpt/wil het;  

MC - de stakeholder begrijpt/wil het;  

mBC - de financier begrijpt/wil het. 

 
  



8 

 

Toepassing: de mBC beoogt geen volledige precisie, maar voorziet in een 
gezamenlijk afwegingsproces waarin ieders kennis en doelen samenkomen. 
   

De mBC werkt met zorgvuldig gedocumenteerde aannames, veronderstellingen en 

indicatoren om een onderbouwde inschatting te maken voor de dialoog over een 

gezamenlijk gewenste toekomstige situatie. Het is een waarderingsproces en pretendeert 

geen uiterste wetenschappelijke precisie. 

Causaliteit en onderlinge afhankelijkheden zijn niet per definitie aantoonbaar en vergen 

vaak jaren onderzoek in toekomstige situaties. Met behulp van schattingstechnieken, 

onderzoek en expert opinions trachten de makers van een mBC tot de best mogelijke 

benadering te komen. 

 

Stakeholders zijn niet per definitie de financiers en waardering is nog geen bekostiging. 

De stakeholdersdialoog levert een gezamenlijke objectieve waardering van 

maatschappelijke effecten op. De uiteindelijke mBC is pas in een vervolgstap het 

startpunt voor een dialoog over de financiering. 

 

De mBC berekent aan de maatschappelijke kant kostenbesparingen voor de 

maatschappij (MC), enkel toegerekend naar stakeholders. Het doel is niet de 

meerwaarde voor de cliënt te kwantificeren (CP). Op deze vaak individueel waardeerbare 

cliëntbehoeften worden echter wel alle vervolgcasussen en het beleid van stakeholders 

op gebaseerd (bijvoorbeeld: maatschappelijke deelname, langer en gezonder leven of 

meer levensgeluk).  

 

De focus op identificeerbare en kwantificeerbare effecten moet juist vanuit deze 

meerwaarde voor de cliënt (CP) worden genuanceerd. Een verbetering in bijvoorbeeld 

gezondheid, zelfredzaamheid, welbevinden, waardigheid, bewustzijn, gewoonten, daden 

of privacy bij de mens én zijn totale omgeving zijn in de mBC kwalitatief beschreven 

doelen, die de gekwantificeerde maatschappelijke effecten overstijgen. 
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3. Uitleg Cliëntperspectief 
 

Het cliëntverhaal beschrijft het proces van behoeftebevrediging van mensen. Dit proces 

loopt van een slecht gevoel (onbevredigd) naar een goed gevoel (bevredigd). Dit gebeurt 

door de mens in zijn basisbehoeften te voorzien. Het doel van dit hoofdstuk is de lezer 

gevoel te geven bij het project / de innovatie.  

 

Om als mens gezond te functioneren en te kunnen ontwikkelen, moeten volgens 

Abraham Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. 

 

Het beschrijven van het cliëntperspectief gaat over menselijke gevoelens en 

behoeftebevrediging. 

Gevoelens, ervaringen en behoeftebevrediging door de inzet van zorg of ondersteuning 

horen thuis in het cliëntperspectief, beschreven in de ik-vorm. De rode draad waar dit 

langs wordt geordend zijn de producten of diensten uit de maatschappelijke 

BusinessCase (mBC). 

 

Een mens heeft namelijk geen fundamentele behoefte aan ‘goede gezondheidszorg’, 

‘onderwijs’ of een ‘gezonde economie’, laat staan doelmatige doeltreffende zorg die 

toegankelijk en van hoog kwalitatief niveau is. Deze begrippen zijn veel te abstract 

vanuit het perspectief van de cliënt en horen dan ook niet thuis in het cliëntverhaal. Ter 

voorkoming van dit ‘managementjargon’ beschrijft de cliënt de volgende drie stappen in 

zijn ervaringen met het project: 

  

(1) beschrijf het onbevredigde gevoel 

(2) beschrijf het bevredigde behoefte door de dienst 

(3) beschrijf het bevredigde gevoel 

 

 

Mijn kind was onhandelbaar en ik wist niet hoe ik het goed moest begeleiden 

Via het CJG ontwikkelde ik dankzij (bijvoorbeeld) opvoedingsondersteuning  

nieuwe opvoedingsvaardigheden, waardoor mijn kind mijn leiding weer leerde 

accepteren.  

Zowel ik als mijn kind voelen weer liefde en verbondenheid. 
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Stap1: Onbevredigd gevoel 
 
ANGSTIG 
bang 

bevreesd 

bezorgd 

huiverig 

beducht 

ontzet 

verschrikt 

ontzagwekkend 

voorgevoelig 

bang 

wantrouwend 

paniek 

versteend 

bang 

verdacht 

verontrust 

behoedzaam 

omzichtig 

bezorgd 

 

GEËRGERD 
gekweld 

geïrriteerd 

ontstemd 

ontevreden 

humeurig 

knorrig 

misnoegd 

geprikkeld 

verbitterd 

gefrustreerd 

ongeduldig 

gehinderd 

 

BOOS 
woedend 

razend 

kwaad 

verontwaardigd 

furieus 

verbolgen 

verontwaardigd 

wrokkend 

 

AFKEER 
vijandig 

 
ontsteld 

veracht 

walgend 

tegenzin 

haat 

afschuw 

vijandig 

afstoting 

 

VERWARD 
tegenstrijdig 

verbijsterd 

duizelend 

beteuterd 

aarzelend 

verloren 

misleid 

beduusd 

piekerend 

verscheurd 

 

VERVREEMD 
afgesneden 

afstandelijk 

ontoeschietelijk 

apathisch 

verveeld 

koud 

ontkoppeld 

onthecht 

veraf 

afgelegen 

onverschillig 

verstijfd 

verwijderd 

ongeïnteresseerd 

teruggetrokken 

 

ONRUSTIG 
geagiteerd 

opgewonden 

gealarmeerd 

verontrust 

zenuwachtig 

verstoord 

verward 

opgeschud 

 
rusteloos 

geschokt 

geschrokken 

verrast 

turbulent 

tumultig 

beroerd 

ongemakkelijk 

ontzenuwd 

ongedurig 

verstoord 

 

BESCHAAMD 
Gênant 

schamen 

schuldig 

vernederd 

 

VERMOEID 
verslagen 

afgebrand 

uitgeput 

lusteloosheid 

loom 

slaperig 

uitgeput 

versleten 

 

PIJN 
lijden 

gekweld 

beroofd 

verwoest 

verdriet 

ontstemd 

gekwetst 

eenzaam 

ziekelijk 

armzalig 

betreurd 

berouwvol 

 

VERDRIETIG 
depressief 

neerslachtig 

wanhopig 

moedeloos 

 
teleurgesteld 

ontmoedigd 

terneergeslagen 

zielig 

somber 

zwaar 

bedroefd 

moedig 

treurig 

hopeloos 

ongelukkig 

zwaarmoedig 

droefgeestig 

belabberd 

 

GESPANNEN 
angstig 

nors 

onstabiel 

radeloos 

prikkelbaar 

ongedurig 

gejaagd 

zenuwachtig 

overstelpt 

rusteloos 

gestresst 

 

KWETSBAAR 
fragiel 

waakzaam 

hulpeloos 

onveilig 

wantrouwend 

voorzichtig 

gereserveerd 

gevoelig 

wankel 

 

VERLANGEND 
smachtend 

jaloers 

afgunstig 

hunkerend 

nostalgisch 

verkwijnend 

melancholisc
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Stap 2: Bevredigde behoefte 

Er zijn veel behoeften die door de dienst of het product bevredigd worden. Het kan te 

maken hebben met autonomie: keuze, onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, vrijheid en 

ruimte. Of juist iets met verbondenheid zijn: meetellen, intimiteit, zien/gezien worden, 

kennen/gekend zijn, geborgenheid. Het kan te maken hebben met plezier, humor, 

vreugde en ontspanning. Of de behoefte aan echtheid, integriteit en rechtvaardigheid. 

Hert kan zitten in vertrouwen, begrepen worden, acceptatie. Of met je gesteldheid te 

maken hebben, zoals verlichting en gemak.  

 

 

Stap 3: Bevredigd gevoel 

HARTELIJK 
vriendelijk 

liefdevol 

openhartig 

moedig 

sympathiek 

joviaal 

gevoelig 

warm 

 

ZELFVERZEKERD 

In staat 

mondig 

open 

trots 

zeker 

veilig 

 

INGELATEN 
geabsorbeerd 

alert 

nieuwsgierig 

in beslag 

genomen 

betoverd 

in verrukking 

gefascineerd 

geintresseerd 

geïntrigeerd 

betrokken 

geboeid 

betoverd 

gestimuleerd 

 

GEINSPIREERD 
verbaasd 

eerbiedig 

volmaakt 

zalig 

OPGEWONDEN 
opgewekt 

verbaasd 

geanimeerd 

vurig 

geprikkeld 

versteld 

verblind 

lustig 

energiek 

enthousiast 

duizelingwekkend 

verkwikt 

levendig 

krachtig 

gepassioneerd 

verrast 

levendig 

vol 

 

OPGEWEKT 
Opgevrolijkd 

verrukt 

extatisch 

opgetogen 

enthousiast 

uitbundig 

stralend 

meegesleept 

opgetogen 

 

DANKBAAR 
waarderend 

beroerd 

dankbaar 

aangeraakt 

 

HOOPVOL 
verwachtend 

aangemoedigd 

optimistisch 

 

BLIJ 
geamuseerd 

verrukt 

verheug 

vrolijk 

verblijdend 

gelukkig 

uitbundig 

jubelend 

behaagd 

gekriebeld 

 

VREEDZAAM 
kalm 

vredig 

sereen 

beheerst 

verstandig 

comfortabel 

geconcentreerd 

tevreden 

berustend 

gelijkmoedig 

voldaan 

rijk 

stil 

ontspannen 

opgelucht 

tevreden 

sereen 

kalm 

bedaard 

vertrouwend 

 

VERFRIST 
vernieuwd 

verlevendigd 

verjongd 

herleefd 

vernieuwd 

uitgerust 

hersteld 

gereactiveerd 

herleefd 
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4. Voorbeeld uitwerking Cliëntperspectief 
 

Désiré is ernstig meervoudig gehandicapt2 
Na een emotioneel beladen zwangerschap wordt  
Désiré via een keizersnede geboren. Veertien  
maanden eerder werd een zusje geboren, dat  
vlak na de geboorte overleed. Het ziekenhuis neemt  
bij deze zwangerschap geen enkel risico, onderzoekt  
Désiré na de geboorte grondig en legt haar in de  
couveuse. Na twee weken mogen moeder en kind  
naar huis. Omdat Désiré slecht drinkt, veel huilt  
en vreemde trekjes heeft, blijven haar ouders  
zich zorgen maken. Met drie maanden wordt hun  
dochter naar de kinderarts verwezen vanwege een  
te kleine schedel. Neurologisch onderzoek wijst op  
een forse hersenbeschadiging. Désiré ontwikkelt zich  
desondanks als een vrolijk zorgenkind.  
 
Geen enkel risico nemen 
Na 36 weken zwangerschap werd Désiré met de keizersnede geboren. Omdat de 
kinderartsen huiverig waren vanwege haar zusje, moest ze ondanks haar 2810 gram 
toch naar de couveuseafdeling. Ze kreeg afgekolfde melk, omdat drinken aan de borst 
niet lukte. Hoewel de APGAR-score redelijk was, vertoonde zij regelmatig apneutrekjes 
waarbij ze 'maskerde'. Op een echo van de hersenen waren geen afwijkingen te zien. Een 
24 uurs-EEG vertoonde volgens de artsen evenmin een bijzonder beeld. Ondertussen 
speelde de kraamperiode zich af tussen de verlosafdeling en de couveuse.  
Na een keizersnede valt het niet mee om te mobiliseren. Na een dag kon er 

'gekangoeroed' worden. Voor haar moeder was het een groot genot om eindelijk een 

levend kindje tegen haar blote huid te voelen. Na acht dagen mocht zij naar huis, maar 

zonder kind. Désiré bleef in het ziekenhuis. In een verzorgingskamertje kon het bezoek 

haar bewonderen en werd het gevecht geleverd om haar te laten drinken van de - nog 

steeds afgekolfde – melk.  

Is er iets met ons kind?  
Na twee weken mocht Désiré mee naar huis. Omdat ze in haar eigen bedje niet kon 
slapen, bracht ze nachtenlang door in het ouderlijke bed. Ze krijste hard en veel en naar 
de oorzaak werd gegist. Obstipatie, honger, behoefte aan koestering of misschien 
‘gewoon’ babygehuil? Désiré werd gekoesterd.  
Wanneer ze in een wipstoeltje of in de box lag, vertoonde ze trekjes die achteraf gezien 
op spasticiteit leken. Désiré leek soms op een ballerina en soms op een dirigent. Ze 
spitste haar voeten en vertoonde de Moro-reflex door met haar armpjes een heel orkest 
te dirigeren. Niemand die daar ook maar iets over durfde of wilde zeggen.  
Met drie maanden constateerde de arts van het consultatiebureau dat haar schedel te 
klein was. Er werd zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met de kinderarts in het 
academisch ziekenhuis: het begin van een nachtmerrie.  
 
Tussen angst en hoop 
Haar ouders worstelden met de vraag of de kinderarts hen al had verwacht. Wist hij bij 
de geboorte al dat er iets mis was? Tijdens een onderzoeksopname werden alle mogelijke 
tests uitgevoerd. Steeds bleef er een sprankje hoop dat het mee zou vallen. Voor een 

                                                           
2
 Noot: Dit verhaal is met toestemming van de BOSK gebaseerd op een persoonlijk ouderverhaal uit het 

Ouderhandboek MCG. Het verhaal is ingekort en omwille van de privacy zijn de namen gefingeerd. De 
conclusies zijn door VVI toegevoegd. 
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MRI-scan werd Désiré samen met een neurologe per ambulance naar een ander 
ziekenhuis gereden. Terwijl zij met een slaapmiddeltje in een koker werd geschoven, 
hoopten haar ouders op de gang dat het allemaal mee zou vallen. Het viel niet mee, zo 
kwam de neurologe hen met tranen in de ogen vertellen.  
 
Désiré had een forse hersenbeschadiging. Binnen enkele dagen werden haar ouders 
ingewijd in de terminologie van neurologen. Ventrikels, windingen, quadriplegie, 
spasticiteit, epilepsie, ruggenmergonderzoek, ze zochten de betekenissen op en hielden 
spiekbriefjes bij. Uiteindelijk viel ook het woord 'kasplantje': de op één na ergste 
nachtmerrie.  
 
Een maatschappelijk werkster kwam vertellen hoe de toekomst eruit zou komen te zien. 
Geen school, maar dagverblijf, geen sportclub, maar een logeerhuis. Geen vriendinnen, 
maar lotgenoten, geen schoolplein, maar ouderverenigingen. Désiré mocht na een week 
weer mee naar huis met een afsprakenkaart voor de neuroloog.  
 
De juiste snaar raken, valt niet mee 
Na het zwangerschapsverlof ging Désiré naar een oppas, die haar ouders al hadden 
gevonden voor ze wisten dat ze gehandicapt was. Daar deed ze het prima tussen de 
andere oppaskinderen. Ze was een prachtige baby en ontwikkelde zich als een vrolijk 
zorgenkind. Kijken, lachen, geluidjes maken, het ontwikkelde allemaal.  
 
Daarnaast huilde ze vaak, hard en lang. Slaapgebrek leidde tot stress en vermoeidheid. 
Haar moeder werd overgevoelig voor opmerkingen en voor de mensen om haar heen was 
het moeilijk om de juiste snaar te raken. Een groot gevoel van onbegrip viel haar ten 
deel.  
Net als alle ouders waren ook Désirées ouders enorm trots op hun prachtbaby. Niet het 
eerste stapje bracht hen in verrukking, maar de wijze waarop Désiré ergens naar kon 
kijken. Het eerste woordje was geen pappa of mamma, maar gugu (op z'n Frans 
uitgesproken).  
 
  
Désirées reis door de innovatie VVI 
 
Relevante bouwstenen VVI: 
• Vroege signalering (1) 
• Vroege diagnostiek (2) 
• Informatie, advies en trajectbegeleiding (4) 
• Gezinsondersteuning (5) 
• Zorg en onderwijs (6) 
 
 
Doordat de oudere zus van Désiré kort na de geboorte was overleden, werd de 
zwangerschap intensief begeleid en werd zij na haar geboorte uitgebreid onderzocht (2). 
Toch blijkt niet iedere aandoening direct na de geboorte vast te stellen, waardoor het nog 
drie maanden duurde voor de arts van het consultatiebureau signaleerde (1) dat Désiré 
een te klein hoofd had en ouders doorverwees naar het ziekenhuis. Daar kregen haar 
ouders duidelijkheid. Vanuit het ziekenhuis en door het maatschappelijk werk kreeg het 
gezin informatie en advies (4) aangeboden. De gezinsondersteuning (5) kon nog steeds 
worden gevonden bij een reguliere oppas, maar desondanks viel de zorg voor hun 
dochter (en de onderbroken nachten) de ouders van Désiré heel zwaar. Ze is nu twee 
jaar en het is de vraag of Désiré naar school (6) zal kunnen.  
  



14 

 

5. Uitleg businessmodel 
 

Aan de hand van het Business Canvas Model (Alexander Osterwalder, Business Model 

Generation, 2009) wordt in de maatschappelijke businesscase het businessmodel 

uitgewerkt. Het wat, wie en hoe wordt op een eenvoudige en doeltreffende wijze 

beschreven. De kern van het businessmodel wordt zichtbaar. Aan bod komen: 

klantsegmenten, waarde- proposities, distributiekanalen, klantrelaties, 

inkomstenstromen, key resources, kernactiviteiten, kostenstructuren en 

samenwerkingspartners.  

 

Producten & diensten (wat) 
1. Met welke producten/diensten bied je welke waarde (behoeften) aan de cliënt? 

 

Klanteninterface (wie) 
2. Wie zijn je cliënten en hoe segmenteer je ze? 

3. En op welke wijze ga je je diensten aan de cliënt bieden (distributiekanaal)? 

4. Welke type en soort klantrelaties bouw je op / zijn er per dienst? 

 

Infrastructuur (hoe) 
5. Wat zijn je belangrijkste waarde creërende activiteiten? 

6. Wat zijn de belangrijkste capaciteiten? 

7. Op welke wijze zet je hier je partner-netwerk (en evt. stakeholders) in? 

 

Financiën (€: verwerken in Organisatorische en Maatschappelijke Case) 
8. Welke kostenstructuur kan je hierop toepassen? 

9. Wat zijn (per segment/product) de mogelijke revenu stromen? 
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Van belang is de rationele of logica tussen de bouwstenen. Waarom heb je een 

bepaalde partner nodig voor een kernactiviteit en wat betekent dit voor de 

kostenstructuur? Of voor welke cliënt gebruik je welk distributiekanaal en wat zegt dat 

over de klantrelatie met die cliënt? Deze relaties gaan we later verder uitdiepen maar 

stuur alvast zoveel mogelijk informatie door naar je contactpersoon. Voor nu enkele 

vragen per bouwsteen: 
 
1. Waardepropositie: Hierbij gaat het om: 

• Benoemen van de klantbehoeften. 
• Welke productgroepen/diensten het betreft (zo exact mogelijke splitsing en 

beschrijving). 
• Het benoemen van de waarde per product/dienst. 

 

2. Klantsegmenten: Hierbij gaat het om: 

• Het type klant, de doelgroep. 
• Aantal/omvang van de klanten per type klant/doelgroep. 
• Segmenteren van de doelgroep. 
 
3. Distributiekanaal: Het gaat hierbij om: 

• Via welk distributiekanaal wordt het product of de dienst geleverd? 
• Face-to-face, internet of telefoon 
• De locatie waar de dienst fysiek wordt geleverd aan de klant.  
 
4. Klantrelatie: Hierbij gaat het om: 

• Het benoemen van alle type rollen (bv. zorgverlener-cliënt; mantelzorger-familielid 
etc). 

• Op welke manier wordt de relatie met de klant versterkt (binden van je klanten). 
• Het type contact (direct of indirect). 
• De te vervullen waarde van het contact (bijvoorbeeld, respect, gelijkheid, eerlijkheid 

etc.). 
 

5. Kernactiviteiten: Hierbij gaat het om: 

• Zijn de activiteiten uitgewerkt. 
• Zijn er processen, protocollen, procedures en richtlijnen opgesteld met betrekking tot 

de 
• activiteiten. 
• Is er sprake van een structurele inbedding van de activiteiten, processen, protocollen, 
• richtlijnen. 
• Wat is de caseload (het aantal cliënten per medewerker per dienst). 
 

6. Kerncapaciteiten: Hierbij gaat het om (bekijk dit per dienst/product): 

• Het aantal benodigde fte`s. 
• De benodigde achtergronden van deze fte`s. 
• De profielen (functie) van de fte`s. 
• De rollen. Benodigde gebouwen (ruimte). 
• Benodigde apparatuur (computers, software, IT systemen, bureau, behandeltafel, 

etc.). 
• Cliëntgebonden kosten. 
• Levensduur van apparatuur en gebouwen. 
• De aanschafwaarde van de apparatuur 
 

7. Partner netwerken: Hierbij gaat het om het benoemen van: 

• De juridische structuur (Stichting, NV, BV, coöperatie, etc.). 

• Is er een organogram van deze structuur zo ja graag bijvoegen. 

• De partners en hun exacte inbreng (geld, fte, middelen, kennis, etc.). 
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• De stakeholders en hun macht en impact (invullen van de stakeholder model) 

 

 

8. Kostenstructuur: Hierbij gaat het om: 

• Welke kosten zijn hierbij gemoeid. Benodigde investeringen in apparatuur, 

salariskosten 

• personeel, gebouwen, etc. 

• Zijn dit variabele of vaste kosten 

• Zijn er begrotingen / planningen voor afgelopen tijd/in toekomst? 

 

9. Opbrengsten: Hierbij gaat het om: 

• Welke opbrengsten zijn hierbij gemoeid (publiek geld, financieringsstromen, ect.). 
 
 
 
Financiële Informatiebehoefte rondom vraag 8 en 9 
 
 
1. Is er een begroting voor de komende jaren of inzicht in de ontwikkeling voor de jaren 

2012 t/m 2014? 

2. Geldt de begroting voor bv. ’011-‘12 ook voor de jaren erna qua bedrag en qua 

posten? 

3. Is er per post aan te geven of deze kosten variabele of vaste kosten betreft? 

4. Kunnen de kosten worden toegewezen naar de geleverde zorg/producten? 

5. Hoeveel formatie (medewerkers) is er per organisatie beschikbaar gesteld? 

6. Is dit vastgesteld of kan dit nog veranderen in de loop van de jaren? 

7. Is er een koppeling tussen het aantal cliënten en het aantal medewerkers, dat 

beschikbaar 

is gesteld vanuit de moederorganisaties? 

8. Leidt een stijging van het aantal cliënten in de toekomst tot een stijging van het aantal 

cliëntondersteuners? (voorbeeldvraag) 

9. Wat is de huidige workload van de cliëntondersteuners? (voorbeeldvraag) 

10. Wat zijn het aantal cliënturen per jaar per ondersteuner? (voorbeeldvraag) 
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6. Uitleg bij Stakeholderanalyse 
 

Een stakeholder is een partij die op één of andere manier betrokken is bij het experiment 
/ project en er op een bepaalde manier voordeel van ondervindt. Het doel van de 
stakeholderanalyse is te bepalen wie met het experiment / project wordt bereikt en wat 
er wordt bereikt. 

De stakeholderanalyse gaat aan de formulering en de berekening van de 
maatschappelijke baten vooraf.  

De volgende methode kan helpen om te komen tot een opsomming van stakeholders: 

1. Bepaal de input: wat investeren we in het project? Dat kan zijn: 
• Tijd en kwaliteit van medewerkers 
• Tijd en kwaliteit van staf 
• De inzet van vrijwilligers 
• Onderzoek 
• Projectgeld 
• Materiaal  
• Apparatuur 
• Technologie 
• Partners 

 

2. Bepaal vervolgens wat je doet: welke producten en diensten lever je in het project? 
Als het goed is staan deze al vermeld in het businessmodel. 

• Preventie 
• Diagnose 
• Behandeling 
• Ondersteuning 
• Begeleiding 
• Welzijnsdiensten 
• Woondiensten 
• Technologische diensten 

 

3. Bepaal vervolgens wie je bereikt.  
• Cliënten 
• Deelnemers 
• Burgers 
• Instanties 
• Afnemers 
• Beslissingsmakers 

 

Daarna bepaal je wat de resultaten zijn van datgene wat je doet. Dat kan heel breed zijn. 
Denk aan alle terreinen van gezondheid, welzijn en wonen. Het kan met het verbeteren 
van de sociale samenhang te maken hebben, een efficiëntere zorgketen, meer 
participatie in de samenleving, betere arbeidsinzet, etc.  

De laatste stap is te bepalen welke partij betrokken is bij het resultaat en er van 
profiteert. Die partij is een stakeholder.   
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7. Uitleg maatschappelijke case 
 

De maatschappelijke case (MC) beschrijft het maatschappelijke nut van een project. Door 

onderzoek, expert opinions en door gesprekken met stakeholders wordt de 

maatschappelijke meerwaarde van een project in kwantitatieve zin zo goed mogelijk 

benaderd. 

 

De MC draait niet om volledige precisie achter de komma, maar om het gezamenlijke 

waarderings- en afwegingsproces, waarin ieders kennis en doelen samenkomen. De 

waarderingen en de hieruit voorvloeiende impact worden in het proces zo goed mogelijk 

onderbouwd en gedocumenteerd. 

 

Het waarderingsproces van maatschappelijke baten doorloopt de volgende stappen: 

  

1. BRAINSTORM beschrijving kwalitatieve baten per stakeholder op A4’tje 

 

2. INVENTARISATIE formele inventarisatie in stakeholderanalyse 

 

3. KEUZEPROCES keuze welke baten om te zetten in kwantitatieve beschrijving 

 

4. INDICATOREN bepalen van indicatoren gedeeld door zowel project als stakeholder 

 

5. DOELKOPPELING koppelen van indicatoren aan doelen van stakeholder 

 

6. GESPREKKEN houden van stakeholdergesprekken om impact te kwantificeren 

 

7. DESKRESEARCH onderzoek naar nog niet gekwantificeerde doelen ( = doorlopend) 

 

  

1. Brainstorm 
In de brainstorm inventariseert men alle mogelijke baten in kwalitatieve zijn. Dit gebeurt 

omwille 

van het resultaat zonder format, op een leeg vel. Betrek zoveel mogelijk 

inhoudsdeskundigen in 

dit proces. Vaak is er als uitgangspunt een stakeholderanalyse of sociale kaart 

beschikbaar. 

 

Wie? 

Bedenk eerst wie het project allemaal bereikt. Zo zijn er bijvoorbeeld baten bij cliënten, 

mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, medewerkers, professionals, zorg- en 

andere 

publieke organisaties, leveranciers, beslissingmakers en bedrijfsleven. 

 

Wat? 

Maatschappelijk nut ligt op allerlei sociale terreinen: gezondheid, welzijn, wonen, sociale 

samenhang, participatie, veiligheid en arbeidsinzet. Resultaten op korte termijn zijn 

activering, 

meedoen, leren, bewustzijn, kennis, houding, bekwaamheid, effecten op middenlange 

termijn 

zijn gedrag, daden, gewoonten, beslissingen, beleid en sociale beweging(en) en 

meningsvorming. En impacts op lange termijn liggen op het gebied van demografie, 

economie, 

sociologie, technologie, ecologie en politiek. 
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Hoe verder deze termijn ligt hoe lastiger de schatting en kwantificering van werkelijke 

outcome en impact (zie 6 voor definities). Resultaten zijn eenvoudiger te benoemen dan 

effecten en deze effecten zijn weer eenvoudiger te benoemen dan de lange termijn 

impact. Bedenk dat resultaten ook zullen doorwerken in effecten en in de uiteindelijke 

impact in het dagelijks leven van mensen. 

 

2. Inventarisatie 
De lijst uit de brainstorm kan aanzienlijk zijn. Elke kwalitatieve baat die nader 

uitgeschreven kan 

worden, wordt uitgewerkt in de stakeholderanalyse: 

  

N 2           Product / dienst:    

Stakeho  

Subd  

Bro  

IN € / IND OUTCOME DW/ SE IMPACT <3 3- >5

3 € € 10 5% € 70 90 100

 

 

Naam: geef de ‘baat’ een logische naam 

Effect: beschrijf het maatschappelijke effect (het wat, hoe en bij wie) 

Stakeholder: wie heeft er baat bij? Zorgkantoor, gemeente, woningcorporatie(..) 

Stakeholderdoel: welk doel van de stakeholder levert de baat een bijdrage aan? 

Contactpersoon: is er een contactpersoon bij de stakeholder? 

Bronnen: zijn er bronnen bekend voor nadere kwantificering? 

 

TYPERING EN SECTOR 

Beschrijf of de baat nader te beschrijven is in kwalitatieve termen, te kwantificeren is (in 

aantallen) en of de baat te kapitaliseren is (in geld / €). Beschrijf tevens de sector waarin 

de baat valt. 

 

AFWEGINGEN UITWERKEN 

Geef in dit gedeelte een schatting van het belang om de impact te gaan kwantificeren of 

deze nader uit te werken in kwalitatieve beschrijvingen: 

  

Stakeholderbelang: in welke mate heeft de stakeholder direct belang bij het effect? 

Maatschappelijke impact: in welke mate heeft het effect daadwerkelijke impact? 

Transactiekosten: wat zijn de stakeholderkosten om de impact in beleid om te zetten? 

Denk hierbij aan kosten van invoering, uitvoering en toezicht. 

Betrouwbaarheid: In welke mate is de informatie betrouwbaar en beoordeelbaar? 

 

 

3. Keuzeproces 
Maak met zoveel mogelijk inhoudelijk deskundigen de afweging welke maatschappelijke 

impact je nader gaat onderzoeken en bespreken met stakeholders. Houd het aantal 

beperkt tot de grootste impacts (+/- 20) gezien het arbeidsintensieve proces van 

gesprekken en onderzoek. 

 

Benoem in deze stap nog scherper welke stakeholder(s) belang bij de impact hebben. 
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4. Indicatoren 
Om de impact om te zetten een kwantitatieve benadering dienen er indicatoren te zijn 

die hoeveelheden aangeven: hoeveel cases gaat het om? Druk dit uit in aantallen (#), in 

percentages (%) of in geld (€). 

 

Maak zoveel mogelijk kwantitatief: in tijd, meters, massa, lengte, breedte, temperaturen 

etc. Er zijn diverse meetniveaus (nominaal, ordinaal, interval, ratio) om de cases te 

kwantificeren of in een verhouding te zetten. 

 

(De overgebleven kwalitatieve baten dienen voor de mBC in deze stap nog zo S.M.A.R.T. 

mogelijk gemaakt worden: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdsgebonden). 

 

 

5. Doelkoppeling 
Na het benoemen van stakeholders (stap 2 en 3) en meetindicatoren (stap 4) kunnen de 

baten aan stakeholderdoelen gekoppeld worden. Dit gebeurt door het onderzoeken van 

jaar- en beleidsplannen van de stakeholder. Vrijwel elke organisatie heeft deze op haar 

website gepubliceerd. 

 

Dit proces van indicatoren benoemen, het koppelen aan stakeholderdoelen en de 

gesprekken hierover (4,5 en 6) is niet rechtlijnig. Soms wordt al eerder contact gezocht 

met de stakeholder om beleidsplannen op te vragen en soms evolueren indicatoren 

richting die van de stakeholder. Dit gaat dan altijd gepaard met het nauwgezet 

documenteren van aannames of veronderstellingen. 

 

Voorbeeldcase: Een ontmoetingscentrum trekt gemiddeld per jaar vijf nieuwe 

vrijwilligers aan. Deze kwantitatieve indicator is te koppelen aan de stakeholder 

‘gemeente’. De gemeente heeft in zijn Wmo-beleidsplan onder ‘prestatieveld 4’ tot doel 

‘het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers’. In dit beleidsplan staat begroot 

hoeveel zij uitgeeft aan de werving van een ‘x aantal vrijwilligers’ in de gemeente. 

 

Gezamenlijk doel is het bouwen aan een sociaal- en maatschappelijk steunsysteem 

gericht op maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. 

 

6. Gesprekken 
In de stakeholdergesprekken vindt waardering plaats van het maatschappelijke nut. De 

meerwaarde voor de maatschappij wordt hierbij gekwantificeerd. Samen gaan project en 

stakeholder op zoek naar precedenten waarin de meerwaarde tot uitdrukking komt. 

 

Planning/insteek gesprekken 
Zoek in een vroeg stadium contact met stakeholders. Er zijn altijd een aantal die al in 

een beginstadium identificeerbaar zijn. Plan daarmee alvast gesprekken in het vooruit. In 

de tussentijd kunnen effecten nader onderzocht en beschreven worden. 

De gesprekken vereisen een zeer goede voorbereiding: het proces, de methode en de 

terminologie zal geheel nieuw zijn voor vele stakeholders. 

Zoek gezamenlijk naar precedenten in het gesprek: Welk beleid raakt deze baat? Waar is 

dit eerder gebeurd? Is dit te vergelijken met een ander maatschappelijk effect? 

Als er niet gelijk een uitkomst is, stuur altijd aan op een schatting. Een schatting met 

aanname en bron is meer waard dan niets. 

Plan bij schattingen de verdere zoektocht: vraag wie hier intern/extern meer informatie 

over heeft. Is hier meer informatie over op beleidsniveau (VWS, gemeente), op 
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financieringsniveau (zorgkantoor, zorgverzekeraar) of op onderzoeksniveau (RIVM, Nivel, 

CBS etc.)? 

Zoek naar andere kengetallen: Kan ik een aggregatieniveau hoger / lager gaan zitten 

(bv. buurtniveau of gemeentelijk niveau in plaats van op cliëntniveau etc.)? 

Let ten slotte goed op dubbeltellingen en overlap van de maatschappelijke effecten. 

  

Eerste contact 
Leg bij het eerste contact goed uit wat het doel is: objectieve waardering van 

maatschappelijke kostenbesparing en niet financiering van het project. Stuur eventueel 

ter toelichting de factsheet over de mBC-methode op. 

  

Stakeholders zijn namelijk niet per definitie de financiers en waardering is nog geen 

bekostiging. De stakeholderdialoog levert een gezamenlijke objectieve waardering van 

maatschappelijke effecten op en de uiteindelijke mBC is pas in een vervolgstap het 

startpunt van een financieringsdialoog. Houd deze twee strikt gescheiden in het gesprek. 

Geef aan dat bekend is dat financiers weer andere, bredere afwegingen maakt: vaak zijn 

er financierbare alternatieven of andere beleidsprioriteiten. Vaak zijn de kosten van 

invoering, uitvoering, betaling en toezicht zeer groot. En vaak schept een precedent van 

financiering onbedoeld grote effecten. Tevens zijn vele baten gedeeld, verspreid of 

gedelegeerd over hogere en lagere echelons. 

 

 

Belangrijk: Stuur aan op een objectieve waardering van de kostenbesparing voor de 

maatschappij door deze middels gesprekken, onderzoek, schattingstechnieken en expert 

opinions zo goed mogelijk te benaderen. 

 

 
Deel 1 Impactkaart: kwantificering 

 

N 2           Product / dienst:    

Stakeho  

Subd  

Bro  

IN € / IND OUTCOME DW/ SE IMPACT <3 3- >5

3 € € 10 5% € 70 90 100

 

Geef elke impact een nummer en geef aan welke producten/diensten deze impact 

veroorzaken. 

Beschrijf stakeholder(s), het kwantificeerbaar subdoel en de bron waaruit deze 

voortkomt. 
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De onderste rij bevat de volgende kwantitatieve rekeneenheden: 

 

Afkorting Terminologie Beschrijving 
IND Indicator Kwantificeerbare indicator dat het aantal cases aangeeft. Deze is direct 

gekoppeld aan het gekwantificeerde subdoel van de stakeholder. 

€/IND Euro per indicator Hoeveel waarde in euro’s levert het bereiken van één baat of één 

indicator op. De onderbouwing en verantwoording van dit bedrag staat 

benoemd in de tweede tabel. 

OUTCOME Outcome Totaal bedoelde effect of resultaat. Dit is de opbrengst per indicator 

(€/IND) x aantal cases/cliënten (IND) = OUTCOME. 

Deadweight, Attributie en Substitutie zijn schattingspercentages ter negatieve correctie op het totaal gerealiseerde 

effect. 

DW (-/- %) Deadweight Vraag: In hoeverre was het effect in een later stadium ook zonder het 

project opgetreden (vooruitkijkend)? 

AT (-/- %) Attributie Vraag: In hoeverre treedt het effect op door eerdere interventies 

van anderen (terugkijkend) i.p.v. door eigen interventie in het 

project? 

SE (-/- %) Substitutie 

(ook wel ‘verplaatsing’ 

genoemd) 

Vraag: In hoeverre is het voordeel bereikt ten koste van partij(en) 

buiten het project? 

 

IMPACT Impact Uiteindelijk netto duurzaam maatschappelijk rendement. Gelijk aan de 

outcome gecorrigeerd voor deadweight, attributie en substitutie 

(OUTCOME – (DW+AT+SE) = IMPACT). 

<3j 3-5j >5j Effectbereiking in tijd 

(Tot 5 jaar. Indien nodig 

is er een mBC-tool om 

effecten op langere 

termijn dan 5 jaar terug 

te rekenen) 

Procentuele effectbereiking vanaf nu (huidige situatie) op korte (< 3 

jaar), midden (3 – 5 jaar) en lange termijn (> 5 jaar). In het model 

worden de duurzaam kwantitatieve baten (impact) van deze effecten 

over de jaren verspreid. 
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Deel 2 Impactkaart: onderbouwing en verantwoording 

Waarderingsprecedent (WP) / 
aannames (AN)     # 

€ 
totaal 

Item:     

WP:     

Uitleg:   

 AN:     

DW/AT/SE:      

 
Dit tweede deel van de impactkaart dient er ter onderbouwing en verantwoording van de 

inschatting. Leg hierin alle relevante informatie vast. Van belang is het 

waarderingsprecedent (WP) te benoemen en de overwegingen in aannames (AN) om te 

zetten. Beschrijf ook waar mogelijk de bronnen en de contactpersonen. Geef hier ook 

beknopt aan waarom er een correctie (DW/AT/SE) heeft plaatsgevonden.  

 
7. Deskresearch 
Voor de (nog) niet gekwantificeerde baten is aanvullend deskresearch nodig. Dit is een 

arbeidsintensief proces en vereist veel afstemming met experts en zoekwerk op internet.  
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