
White paper

Het nut van een maatschappelijke Business Case

Hoe weet ik wat het 
maatschappelijk rendement 
van een nieuw project of  
beleid gaat zijn?
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Het sturen op maatschappelijk rendement wordt steeds belangrijker, ook voor 
gemeenten. Daarmee groeit de aandacht voor het effect van beleid. Wat 
levert een betere samenwerking in de schuldhulpketen bijvoorbeeld op, zowel 
voor inwoners als voor de maatschappij in bredere zin? En wat betekent een 
nieuwe, meer vraaggerichte vorm van dagbesteding voor de kosten die we als 
gemeente maken? Vragen waar je als gemeente het liefst vooraf al antwoord 
op hebt. Zo kun je beleidskeuzes onderbouwen en de beschikbare middelen 
effectief en efficiënt inzetten. Maar in hoeverre kun je zulke vragen vooraf al 
beantwoorden? En hoe dan? 

Veel gemeenten stoeien hiermee. Toch sta je als gemeente steeds vaker voor de 
uitdaging om beleidsvoorstellen stevig te onderbouwen en inzicht te geven in 
het verwachte effect. Immers, de beschikbare middelen zijn vaak beperkt, en het 
geld kan maar één keer worden uitgegeven. Kortom: er is veel behoefte aan het 
vooraf zicht krijgen op de effecten van een nieuw project of beleid. 

Deze whitepaper geeft daarvoor een aantal tips en richtlijnen. 

Introductie
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Om vooraf zicht te krijgen op het effect van een nieuw project of beleid, zijn er 
vier vragen die in ieder geval beantwoord moeten worden. 

Vraag 1
Voor welke partijen verandert er iets? Dus: wie zijn de stakeholders?

Denk bijvoorbeeld aan specifieke groepen inwoners, maatschappelijke organi-
saties, zorgaanbieders, verzekeraars, werkgevers, UWV, of verschillende domein-
en binnen de gemeenten, zoals jeugd of welzijn. Vergeet daarbij niet om ook de 
partijen waarvoor effecten (veranderingen) minder direct zichtbaar zijn in beeld 
te krijgen. Alleen zo kun je straks een compleet beeld vormen van het te verwa-
chten maatschappelijk rendement. 

Vraag 2
Welke effecten verwachten we voor die partijen? Dus: wat verandert er?

Hierbij zijn met name twee punten van belang, namelijk:
1.  Focus niet alleen op de beoogde effecten, maar besteed juist aandacht aan 

eventuele onbedoelde effecten. Alleen zo creëer je een genuanceerd beeld van 
het te verwachten maatschappelijk rendement.

2.  Onderbouw waarom die effecten naar verwachting optreden, zodat duidelijk 
is waarop de verwachting is gebaseerd. Een waterdichte onderbouwing is niet 
altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het project een innovatie betreft. Maak in dat 
geval de belangrijkste aannames specifiek, zodat deze later kunnen worden 
getoetst.

Vier dingen die je in 
ieder geval wilt weten
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Vraag 3
In welke mate treden de verwachte effecten op?

Om gefundeerde keuzes te kunnen maken, wil je weten in welke mate effect-
en optreden. Stel dat een preventieproject gericht op jongeren er in 2% van 
alle gevallen voor zorgt dat ergere problematiek wordt voorkomen. Wordt dan 
nog steeds besloten om het project te starten? Maak daarom een een zo goed 
mogelijk onderbouwde inschatting van de mate waarin effecten optreden. Dit 
noemen we het kwantificeren van effecten. 

Vraag 4
Wat is de financiële waarde van de effecten? 

Er is steeds meer behoefte aan het vooraf inzichtelijk kunnen maken van de ko-
sten en baten van een nieuw project of beleid. In het bijzonder bij preventiepro-
jecten wordt vaak de vraag gesteld of een investering nu, leidt tot een besparing 
in de toekomst. Twee punten zijn hiervoor van belang: 
1.  Inzichtelijk maken wat de kosten van het nieuwe project of beleid zijn;
2.  Bepalen van de financiële waarde van de te verwachten effecten (bij benade-

ring)

Door inzichtelijk te maken wie de kosten dragen en welke partijen kostenbe-
sparingen kunnen verwachten, kunnen waardevolle inzichten worden verkregen. 
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Het opstellen van een maatschappelijke Business Case (mBC) helpt om boven-
staande vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden. In een mBC worden 
kosten en baten vanuit een breed perspectief van verschillende maatschappeli-
jke stakeholders bekeken. Steeds meer organisaties gebruiken dit instrument 
om vooraf zicht te krijgen op het te verwachten maatschappelijk rendement 
van een nieuw project of beleid, en hoe dit rendement ontstaat. 

Een mBC wordt in een aantal stappen opgesteld:

Stap 1
Stakeholderanalyse

Met een stakeholderanalyse maak je inzichtelijk welke partijen (stakeholders) 
effect ondervinden. Voor een goede analyse is het belangrijk om een diverse 
groep mensen te betrekken met veel zicht op de praktijk. Na een brede inventa-
risatie van alle stakeholders breng je een prioritering aan door te bepalen welke 
stakeholders het meeste of belangrijkste effect zullen ondervinden. Zij vormen 
de kern van de mBC. 

Stap 2
Effectenanalyse

Een effectenanalyse maakt duidelijk wat er voor de stakeholders zal veranderen. 
Daarvoor moeten twee scenario’s met elkaar worden vergeleken, namelijk:
1.  het reguliere scenario, zonder het nieuwe beleid (de huidige situatie)
2.  het interventiescenario, mét het nieuwe beleid. 
Door beide scenario’s uit te werken en te bepalen wat de belangrijkste verschil-
len daartussen zijn, krijg je zicht op de effecten die je kunt verwachten.

Hoe beantwoord je deze vragen?
De maatschappelijke Business Case als aanpak
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Stap 3
Kwantificering van de effecten

Er zijn allerlei manieren om een inschatting te maken van de mate waarin 
een effect optreedt. Soms kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van 
bestaand onderzoek over soortgelijke interventies. Maar met name bij innovaties 
is dergelijk onderzoek lang niet altijd beschikbaar. In dat geval is het belangrijk 
om mensen te betrekken die vanuit hun kennis of ervaring een professionele ins-
chatting kunnen maken van de mate waarin een effect optreedt. Heldere kaders 
en richtlijnen (waarop baseer je bijvoorbeeld een inschatting?) zijn daarvoor 
essentieel. 

Stap 4
Ontwikkelen van financiële proxies

Om effecten in een financiële waarde uit te drukken, gebruiken we in mBC’s 
‘financiële proxies’.  Een proxy laat de financiële waarde van een effect bij be-
nadering zien. De waarde van een voorkomen traject ambulante gezinsbegeleid-
ing hangt bijvoorbeeld af van het type begeleiding en de intensiteit ervan. De 
kosten kunnen dus per casus verschillen. Een financiële proxy vertegenwoordigt 
daarom vaak de waarde van een ‘gemiddeld traject’. 
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5 leerlingen
€ 56.250

12 leerlingen
€ 64.800

2 leerlingen
€ 2.700

3 leerlingen
€ 36.000

14 leerlingen
€ 9.800

4 leerlingen
€ 36.000

€ 9.000

€ 700

€ 11.250

€ 12.000

€ 5.400

€ 1.350

Traject dagbesteding 
wordt  minder intensief

Inzet ambulante bege-
leiding voorkomen

Inzet specialistische 
Jeugd-GGZ voorkomen

Traject dagbesteding 
voorkomen

Beschikking voor leerlin-
genvervoer voorkomen

Inzet basis Jeugd-GGZ 
voorkomen

Gemeenten

Stakeholder Verwachte effecten 
voor gemeenten

Financiële waarde van 
het effect (financiële 
proxies)

Aantal leerlingen 
waarvoor het effect 
geldt en totale 
financiële waarde

Stap 5
Afweging van kosten en baten

Tot slot worden de kosten en baten tegen elkaar afgezet. Besteed daarbij ook 
aandacht aan baten die niet direct een financiële waarde vertegenwoordigen, 
zoals een verbetering in kwaliteit van leven. Ook deze zijn waardevol, en moeten 
in de analyse een plek krijgen. Houd er rekening mee dat de (financiële) ‘op-
brengsten’ ook negatief kunnen zijn. Een mBC die alleen maar positieve uitkom-
sten laat zien wordt over het algemeen niet als realistisch beschouwd.

Ter illustratie: Hoe een onderwijs-zorgproject voor kinderen met autisme, waarde 
creëert voor gemeenten
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Opbrengst 1
Inhoudelijke argumenten om beleidskeuzes te onderbouwen. 

Door vooraf een onderbouwde schatting te maken van het te verwachten effect, 
kun je beter uitleggen waarom een beleid wel of niet moet worden doorgevoerd. 
Het helpt bij het creëren van draagvlak, of bij het verantwoorden van keuzes. 
Ook biedt het argumenten om aanpassingen te doen in het voorgestelde project 
of beleid met als doel de effectiviteit te vergroten. 

Opbrengst 2
Zicht op hoe potentiële kostenbesparingen ontstaan. 

Een mBC laat niet alleen zien of er kostenbesparingen mogen worden verwa-
cht, maar ook voor welke partijen er besparingen ontstaan. Zo kan blijken 
dat een besparing van 100.000 euro deels ten goede komt aan het Partici-
patiewet-budget van de gemeente, deels aan het WMO-budget, en deels aan 
Zorgverzekeraars. Ook wordt duidelijk waaruit die besparingen dan bestaan. 

Opbrengst 3
Gesprekken kunnen aanknopen over gedeelde financiering. 

Als duidelijk is welke partijen (financieel) baat hebben bij een nieuw project of 
beleid, kan met hen worden gesproken over het mede bekostigen ervan. Zo kan 
bijvoorbeeld worden besloten dat ook vanuit het Jeugd-budget wordt bijdragen 
aan een project dat vanuit het onderwijsprogramma is ontstaan. 

Opbrengst 4
Stevige basis voor monitoring en evaluatie. 

Het beantwoorden van de eerder beschreven vragen biedt een goede basis voor 
het monitoren en evalueren van een nieuw beleid of project. Zodra je weet welke 
effecten worden verwacht voor welke partijen, en in welke mate deze optreden, 
kan doorlopend worden getoetst of deze verwachting wordt gerealiseerd. Op 
basis daarvan kan tijdig worden bijgestuurd. 

Wat levert een maatschappelijke 
Business Case op?
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 Zorg voor een heldere afbakening van het te analyseren project of beleid. Voor-
dat een mBC kan worden opgesteld, moet duidelijk zijn hoe de nieuwe werkwijze 
in de praktijk verschilt van de huidige situatie. Bijvoorbeeld: als je een mBC 
maakt om de waarde van een “betere samenwerking in de schuldhulpketen” 
inzichtelijk te maken, moet eerst duidelijk zijn wat die verbeterde samenwerking 
dan concreet inhoudt. 

 Betrek een brede groep van experts. Een mBC is een inschatting van het 
maatschappelijke rendement, en dus is een goede onderbouwing belangrijk. 
Betrek daarom een brede groep van experts (zowel professionals als niet-pro-
fessionals). Doordat zij een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en 
expertises belichten, kunnen inschattingen beter worden onderbouwd en genu-
anceerd. 

Wees conservatief. Sommige maatschappelijke Business Cases lijken ‘te mooi 
om waar te zijn’. Vaak zijn ze dat dan ook. Er wordt bijvoorbeeld geconcludeerd 
dat iedere geïnvesteerde euro tot wel 10 euro aan rendement kan opleveren. Dit 
biedt geen realistische basis om beleidskeuzes op te baseren. Schets daarom 
het liefst een conservatief scenario. 

Wees transparant. Het moet duidelijk zijn waarop inschattingen zijn gebaseerd. 
Toch wordt er niet altijd niet aan dit criterium voldaan, met als gevolg dat een 
mBC niet serieus wordt genomen. Maak dus altijd duidelijk op basis van welke 
bewijzen of argumenten een conclusie is gebaseerd. Geef ook aan als iets een 
aanname is, zodat deze later kan worden getoetst. 

Ervaringen en tips uit de praktijk
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Sinzer ondersteunt organisaties om strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun 
maatschappelijke impact kunnen meten en verbeteren. In dat kader hebben we 
inmiddels talloze gemeenten mogen ondersteunen, onder andere bij het opstel-
len van maatschappelijke Business Cases.

Heeft u een vraag op dit gebied?  
Neem contact op met

Vincent Belgraver
Senior Impact Consultant
T +31 6 14 84 39 54
E vincent@sinzer.org

Onze dienstverlening
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