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Maatschappelijk 
Rendements Analyse 
Sociale Interventies
Stel, je bent projectleider van een project waar veel mensen 
vanuit heel verschillende invalshoeken invloed op willen  
uitoefenen. Nut en noodzaak worden ter discussie gesteld.  
Wat te doen? Een Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
toepassen? Dat gaat misschien wat ver, of toch niet …

Organisaties werkzaam in de zorg, welzijn of andere maatschappelijke dienst-
verlening worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen als: Wat levert 
deze interventie op en wat is de relatie met de kosten die worden gemaakt? Er is 
niet alleen een grote aandacht voor effectiviteitsonderzoeken, ook kosten-baten-
analyses en allerlei varianten daarop staan in de belangstelling. 

In 2008 hebben Ecorys en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Rijk   
een handleiding geschreven voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.  
In de periode daarna hebben we gezamenlijk de MKBA-methode toegepast op een 
wijkontwikkelinsgprogramma van de gemeente Roosendaal. Een volledige MKBA is 
echter een zwaar instrument dat een stevige inspanning vereist. Om de MKBA-
methodiek ook op individuele sociale interventies te kunnen toepassen, hebben we 
een specifieke lichte versie ontwikkeld: de Maatschappelijke Rendements Analyse 
(MRA) voor sociale interventies.

Wat is een MRA voor sociale interventies?
De analyse geeft inzicht in de toegevoegde waarde van een sociale interventie. 
Standaard wordt gekeken naar de probleemdefinitie en mogelijke alternatieven   
van een interventie. Uiteraard wordt daarbij de vraag gesteld ‘Wat gebeurt er als 
we niets doen? Alle relevante effecten van een sociale interventie worden 
geïnventariseerd volgens de methode van de kosten-batenanalyse. De MRA voor 
sociale interventies verheldert de vraag óf en in welke mate de sociale interventie 
bijdraagt aan het verhogen van welvaart in een gebied. Een MRA geeft niet alleen 
financiële stromen weer, maar brengt ook alle maatschappelijke en sociale effecten 
van een interventie in kaart. Om deze effecten goed te kunnen afzetten tegen de 
kosten worden ze zoveel mogelijk uitgedrukt in geld. Daarnaast biedt het inzicht in 
de vraag bij welke betrokkenen de kosten en effecten terecht komen.

Het proces van een MRA 
Bij het uitvoeren van een MRA doorlopen we drie stappen met elk een bespreking 
met de betrokkenen die zicht hebben op de effecten- en kostenkant van een 
interventie. 
1.  In de eerste stap werken we aan de probleemdefinitie, inventariseren we de 

onderdelen van de interventie, bepalen we de relevante actoren en verkennen 
we wat er gebeurt zonder de interventie. 

Voorbeeld: 
MRA Sociaal raadslieden 
Beverwijk 

Sociaal Raadslieden geven  
gratis advies en informatie op 
sociaal-juridisch terrein aan 
mensen die problemen hebben 
met regels en instanties.   
Voor Beverwijk levert iedere 
geïnvesteerde euro 1,5 euro  
aan welvaartsstijging op.   
De gemeente draagt alle kosten 
van het werk van Sociaal 
Raadslieden. De baten komen 
vooral terecht bij de cliënten 
van de Sociaal Raadslieden in 
de vorm van extra inkomen. 
Baten komen ook terecht bij 
(uitkerings)instanties in de vorm 
van minder administratieve 
kosten. Naast de onderzoeks-
resultaten bleek de MRA ook 
een zinvol denk-proces bij het 
creëren van duidelijkheid.  
De aandacht voor de zachte 
kant van het werk in combinatie 
met de harde cijfers ervaart 
men als positief.
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2.  In de tweede stap halen we beschikbare informatie over kosten en (potentiële) 
effecten boven tafel en verwerken deze in ons MRA-model. Dit presenteren we 
deze tijdens de tweede bijeenkomst aan de betrokken partijen, waarmee direct 
duidelijk wordt hoe de verschillende aspecten van de interventie doorwerken. 

3.  Voor de derde bijeenkomst verwerken we alle informatie en bespreken de 
voorlopige resultaten van het model. We stellen een bondige en overzichtelijke 
rapportage op. 

Dat de betrokken partijen bij elke stap actief meedenken, is minstens zo belangrijk 
als de uiteindelijke rapportage. Het zal noodzakelijk zijn om een aantal effecten  
te schatten. We voeren daarom standaard een gevoeligheidsanalyse uit, waarin we 
de gevoeligheid van de uitkomsten voor de gehanteerde kengetallen en overige 
input weergeven. 

Maatwerk
Het inzetten van een MRA is in principe mogelijk op alle denkbare beleidsvelden. 
Van opvoedingsvraagstukken tot scholing, van gezondheid tot arbeidsmarkt en van 
leefbaarheid tot veiligheid. Naast verschillende terreinen kan de MRA worden 
uitgevoerd op verschillende schaalniveaus: op landelijk, regionaal, gemeentelijk en 
wijkniveau. De keuzes die voor uw project relevant zijn maken we in de eerste 
bijeenkomst. Om deze bijeenkomst zo productief mogelijk te maken, beantwoordt 
de opdrachtgever van te voren een vragenlijst.

Samenwerking Verwey-Jonker Instituut en Ecorys
Het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys werken op dit onderwerp al geruime tijd 
intensief samen. Het Verwey-Jonker Instituut is toonaangevend in onderzoek naar 
maatschappelijke vraagstukken. Ecorys is een breed economisch onderzoeks- en 
adviesbureau en een van de leidende KBA-bureau’s in Nederland. De combinatie is 
succesvol vanwege:
●  de gebundelde kracht van de economische en     

sociale wetenschappen
●  de benodigde theoretische /      

methodologische kennis 
● de veldkennis en praktijkervaring.

Voor meer informatie: 
Verwey-Jonker Instituut
Freek de Meere, 
Tel: 030-2300799
Email: 
FdeMeere@verwey-jonker.nl

Ecorys
Ahmed Hamdi, 
Tel: 010-4538430, 
Email: 
ahmed.hamdi@ecorys.com

Voorbeeld: MKBA Wijk 
Ontwikkeling Programma 
Westrand Roosendaal 
(2009-heden)

In opdracht van de gemeente 
Roosendaal en woningbouw-
corporatie Aramis Allee Wonen 
wordt een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse uitgevoerd 
van het Wijk Ontwikkeling 
Programma voor de wijk 
Westrand. Dit actieprogramma 
bevat ingrepen in de fysieke 
ruimte, maar bestaat vooral uit 
ingrepen op het sociale vlak.  
Dit onderzoekstraject betreft 
een pilot project. Met dit 
instrument en de uitkomsten 
van de studie kunnen gemeente 
en woningbouwcorporatie de 
maatschappelijke effecten van 
de ingrepen afzetten tegen de 
kosten. Het instrument biedt 
ondersteuning bij de afweging 
tussen verschillende 
beleidsopties en is ook goed 
geschikt voor het optimaliseren 
van beleidsprogramma’s.


