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Programma

▪Beleidscontext: Impactgedreven beleid op basis van het 

Factorenmodel

▪De maatschappelijke kosten – baten analyse

▪Toepassing: wat doen we ermee?
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Impactgedreven beleid

▪Vanuit beoogde maatschappelijke impact terug 

redeneren naar wat nodig is aan outcome, output en 

input hiervoor

▪Stevige basis van evidentie: factorenmodel

▪Belangrijke rol van interactie: met professionals en burgers

▪Slim gebruik van data: monitoren en datascience analyses

▪Kwaliteit: doen wat werkt en daarbij voortdurend meten,

spreken en verbeteren
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Factorenmodel



Ranking
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Toepassing Factorenmodel

▪Basis voor intelligent beleidsdesign en inkoop van hulp 

en preventie, zoals Rotterdam Groeit Beleidskader 

Jeugd (2015-2020)

▪Wijkprogrammering: methodiek voor programmering 

van preventie en welzijn op basis van factorenmodel en 

impactgedreven werken

▪Staat van de Jeugd: jaarlijkse monitor met 300+ 

indicatoren op outcome

▪Data science experimenten

▪Dynamische MKBA voor effectieve preventie
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MKBA
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Bewezen effectieve 
interventies

• Percentage kinderen 
dat door interventies 
beter af is

• Op welke wijze ze 
beter af zijn

• In welke mate ze 
beter af zijn

Effecten in € op:

• Jeugdhulp

• Maatschappelijke 
ondersteuning

• Veiligheid

• Talentontwikkeling 
(arbeidsmarkt)



MKBA
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▪ Uitgangspunt informatie in Databank Effectieve Interventies (2019)

▪ Inventarisatie effecten t.o.v. gebruikelijke aanpak (vertaald in Cohen’s d)
Bijv. Taakspel: Taakgerichtheid d = .26

Regelovertredend gedrag d = .20

ADHD d = .71

Gedragsproblemen d = .40

Ernstige gedragsproblemen d = .55

▪ Selectie van één effect (conservatieve benadering: overlap + non-

overlap effecten onbekend)
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▪ Vertaling naar % van het aantal bereikte jeugdigen beter af t.o.v. 

gebruikelijke aanpak (CAU)

Bijv. Taakspel: Bereik is 3.819 jeugdigen in jaar 1

Gedragsproblemen: d = .40 betekent 20% (n=764) beter af tov CAU

▪ Focus gelegd op vermindering (beginnende) problematiek
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MKBA
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▪ Effect hulpgebruik conservatief geschat voor % jeugdigen beter af dan 

CAU: max 10% minder hulp, 3 jaren en gedifferentieerd naar trajecten.

Bijv. Taakspel: Bereik per jaar 3.819 jeugdigen (jaar 1)

Beter af per jaar 764 jeugdigen

Minder hulp in 3 jaar 61 jeugdigen (8,0% trajectkosten A: €  1.500,-)

(totaal 76) 11 jeugdigen (1,5% trajectkosten B: €  7.500,-)

4 jeugdige (0,5% trajectkosten C: €53.500-)

▪ Met correctie implementatie-effect bij nieuwe aanbieders
Bijv. Taakspel: 1e jaar 20% van effect

2e jaar 50% van effect

3e jaar 90% van effect
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Korte blik op belangrijkste resultaten

▪ Effect op jeugdhulpgebruik
▪ Door herallocatie: op elke €10 mln €1,4 mln extra besparing t.o.v.

▪ Gebruikelijke preventie: op elke €10 mln €1,2 mln besparing

▪ Maatschappelijke baten: jeugdhulp, criminaliteit, maatschappelijke 

ondersteuning en onderwijs
▪ Op €18,8 mln ‘kosten’ (herallocatie middelen) €41,2 mln besparing

▪ Saldo: 22,5 mln

▪ Baten -kosten-verhouding is 2:1
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Effect investeren in voorkomen

MKBA laat zien dat investeren in effectieve preventie loont 
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Toepassing MKBA

▪Spreiding inzet over meest relevante factoren

▪ Inzet effectieve interventies

▪Toepassing Subsidiekader Jeugdpreventie

▪Verbetering wijkprogrammering

▪Toepassing van deze kennis op basis van het 

factorenmodel draagt, samen met data science, 

monitoring, leren & verbeteren bij aan steeds meer 

impact
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Meer lezen over het Rotterdamse jeugdbeleid: Jeugd | 

Rotterdam.nl

Directe link naar het MKBA rapport: Effectieve preventie -

Rapportage Jeugdbeleid Rotterdam
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https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jeugd/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jeugd/Rapportage-Jeugdbeleid_Rotterdam.pdf

