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Hoe zetten we beschikbare managementinformatie in om te weten 
wat werkt en wat niet? Hoe leren we van onze eigen ervaringen en die 
van anderen? Functioneel meten is een aanpak om door monitoren 
en terugkoppeling te onderbouwen wat werkt bij re-integratie en 
participatie. Eerst lokaal en dan landelijk. Bouw mee aan uw eigen 
vakmanschap en daarmee uw invloed op effectief beleid.

Sociale diensten registreren veel gegevens om de besteding van geld te 
verantwoorden, zoals type en duur van het traject en kenmerken van de 
cliënt. Door die gegevens slim te gebruiken, leert de dienst met weinig extra 
inspanningen wat een effectieve aanpak is om mensen te activeren. 

Functioneel meten noemen we dat. Het geeft inzicht in het functioneren van 
de sociale dienst, toegesneden op de lokale situatie. Functioneel meten draagt 
bij aan het methodisch werken van consulenten. En het zorgt dat inzicht in de 
effectiviteit van sociale diensten structureel onderdeel gaat uitmaken van de 
beschikbare managementinformatie. 

Het Divosa-programma Effectiviteit en Vakmanschap nodigt sociale diensten 
uit om mee te doen aan dit project.
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Het belang van weten wat werkt
Hoewel sociale diensten informatie om te sturen op effectiviteit steeds 
harder nodig hebben, is hun managementinformatie daar vaak nog niet op 
toegesneden. Dat is een erfenis uit de tijd dat vooral van hen werd verwacht 
dat ze zich bezighielden met de rechtmatigheid van hun werk. De correcte 
uitvoering van wet- en regelgeving blijft een kernkwaliteit, maar daarnaast ligt 
er ook steeds meer nadruk op het effectief beïnvloeden van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt. Expertise over de sociale problematiek en de werkzame 
methoden in activering is weer cruciaal om te opereren in het politieke speelveld. 
Want de invloed die een sociale dienst heeft op het lokale beleid is legitiem 
wanneer die gebaseerd is op deskundigheid: de kunst van het duiden van  
de politieke eisen in termen van de mogelijkheden van de sociale dienst. 
U leest er meer over in de brochure Duiden, verbinden en vakmanschap van 
Divosa en de VU.

Hoe achterhaal je wat werkt en wat niet?
Sociale diensten kunnen gegevens die ze toch al registreren gebruiken om 
het verband tussen hun inspanning en het effect daarvan bij de werkzoekende 
bloot te leggen. Hiervoor moeten de gegevens op drie niveaus geanalyseerd 
worden:

> de voortgang van een klant, bijvoorbeeld uitgedrukt in het stijgen op de  
 Participatieladder
> de impact van de consulent (welk gedrag heeft welk resultaat?); 
 af te leiden uit klantervaringen
> de waarde van een interventie (wat werkt bij welk doel?).

Hiervan leert de sociale dienst welke methoden wanneer bij welke cliënten 
werken. Om vervolgens noodzakelijke expertise te verfijnen, te achterhalen 
welke lokale verbeterinterventies nodig zijn en kennis in te brengen in de 
organisatie. Dat verbetert het eigen functioneren en de kwaliteit van de 
dienstverlening.



Functioneel meten in uw organisatie 
Functioneel meten bestaat in ieder geval uit het verhelderen van de 
ontwikkeldoelen in uw organisatie en het opzetten van een daarop afgestemde 
minimale monitoring, eventueel uit te breiden met interventies op maat om 
de effectiviteit van de organisatie vergroten. 

Het Programma Effectiviteit en Vakmanschap organiseert en begeleidt het 
traject. Effectiviteit kun je pas goed meten als je een helder doel voor ogen 
hebt. Daarom begint het traject altijd met het verhelderen van het doel. Willen 
we zo snel mogelijk mensen aan het werk hebben of mensen op de tweede 
trede van de Participatieladder activeren? 

Externe factoren, de interne organisatie en de financiële middelen spelen 
daarin een belangrijke rol. Als teamleiders en managers onvoldoende  
vertrouwd zijn met de doelstellingen van de organisatie heeft meten weinig zin.
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Interventies kunnen immers verschillend worden ingezet afhankelijk van het 
doel dat je voor ogen hebt. Daarom brengen we eerst de lokale situatie in 
kaart, wat bijdraagt aan het draagvlak in de organisatie. Pas dan gaan we aan 
de slag met meten. 

Vaak ontbreken er nog gegevens om goed inzicht te krijgen in effectiviteit en 
vakmanschap en worden andere verzamelde gegevens nooit gebruikt. Door 
kritisch te bekijken wat nodig is, blijft de administratieve druk gelijk. Het is een 
kwestie van slimmer registreren en zoeken naar een doelgerichtere aanpak.
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Lokale en landelijke opbrengsten van Functioneel meten
Met Functioneel meten maakt u van uw dienst een lerende organisatie. 
De eerste positieve resultaten daarvan zijn na een half jaar tot een jaar te 
verwachten. Hoeveel investeringen het vergt, hangt af van de omvang van 
de monitor en de complexiteit van de organisatie. Ter indicatie, bij een 
gemiddelde gemeente voldoen vijf workshops met evenveel terugkoppelingen 
voor doelverheldering, een analyse van de bestaande gegevens en werkwijzen 
en de opzet van een minimale monitoring. Het Programma Effectiviteit en 
Vakmanschap verzamelt en abstraheert de gegevens uit de lokale trajecten. 
Samen met TNO, VU Amsterdam en  Hanzehogeschool Groningen willen we 
kennis en ervaring over methodisch en onderbouwd werken borgen. Daarmee 
bouwen we een landelijke kennisbron over wat werkt. Tegelijkertijd verbeteren 
we de aanpak én het instrument door de vinger aan de pols te houden en 
terug te koppelen. 

Doe mee
Meedoen aan Functioneel meten? Meld u aan bij Chris Goosen. Ook 
lopende initiatieven in uw organisatie kunnen worden aangesloten. De 
eerste enthousiaste deelnemers hebben zich al gemeld voor de pilot. 
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