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Inleiding 
 
Doen ze de goede dingen, doen ze de dingen goed en hoe sturen we hierop? 
 
Steeds vaker stellen bestuurders en ambtenaren zich deze vraag. Dat komt doordat er zowel van binnen 
als van buiten de overheid een toenemende behoefte is aan verantwoording over de bestede publieke 
middelen. Daarnaast zijn de uitvoerende taken complexer en dynamischer geworden. Tenslotte hebben 
overheden bijna alle uitvoerende taken uitbesteed en verzakelijkt de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Kortom, het opdrachtgeverschap van de overheid is complexer en dynamischer 
geworden, het vraagt om een andere rolverdeling en een heldere visie op de sturing. 

In de praktijk worstelen overheden en opdrachtnemers met de veranderende rolverdeling en is er vaak 
sprake van een gebrekkige sturing en onduidelijke rolverdeling. Afspraken zijn dan niet specifiek genoeg, 
de koppeling van doelstellingen aan resultaten mist, evaluaties en bijstellingen ontbreken en de 
rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onduidelijk. Gebrekkige sturing maakt de 
uitvoering van het beleid inefficiënt en minder doeltreffend. Bovendien veroorzaakt het regelmatig 
frictie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Het sturingsmodel ‘sturen op resultaat, koersen op effect©’ helpt bij deze worsteling van overheden en 
opdrachtnemers. Het geeft hen een instrument in handen om de sturing effectiever en efficiënter in te 
richten en de grip op de praktijk te verbeteren. 

Marc Jacobs heeft ‘sturen op resultaat en koersen op effect©’ ontwikkeld als antwoord op de veel 
voorkomende vraagstukken die hij in zijn adviespraktijk tegenkwam. Het model bouwt voort op 
bestaande modellen, maar maakt een scherpere taakverdeling tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Het combineert harde afspraken over resultaten (dienstverlening) met het monitoren 
en bespreken van effecten. Consequent toegepast kan het model een forse vermindering van de 
werklast voor beide partijen opleveren en de relatie aanzienlijk verhelderen en verbeteren. Minder 
moeite, betere sturing. 

Het model bouwt voort op de veelgebruikte planningscyclus en het procesmodel. Kenmerkend voor het 
sturingsmodel is: 

1. Maatschappelijke doelstellingen staan centraal, niet de organisatie of bedrijfsvoering.  
2. Financiering op basis van resultaten (kwaliteit, kwantiteit en prijs). 
3. Scherp onderscheid in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
4. Koppeling van afrekenbare resultaten aan evaluatie en bijstelling van doelstellingen. 
5. Evaluatie en bijstelling op basis van eerder vastgesteld beleid. 

 
 
Leeswijzer 
We beginnen met een overzicht van veel voorkomende knelpunten bij sturing. Daarna volgt een 
samenvatting van het sturingsmodel ‘Sturen op resultaat, koersen op effect’. Vervolgens behandelen we 
stap voor stap de onderdelen van het model. Dat loopt van beleidsontwikkeling via uitvoering, effecten 
en monitoren tot het bijstellen van beleid. Tot slot komt de rolverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer aan bod. 
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1 Veel voorkomende knelpunten sturing 
Ambtenaren en bestuurders ervaren regelmatig dat zij onvoldoende grip hebben op hun 
opdrachtgeverschap en dat de sturing inefficiënt en weinig effectief is. Het kost volgens hen vaak 
onnodig veel moeite om zaken te realiseren en vaak vallen de beoogde effecten tegen. Ook 
opdrachtnemers vinden dat de relatie met de opdrachtgever moeizaam is. Toch vinden beide partijen 
het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen en aan te geven wat de oorzaak is van het gebrek 
aan grip. De reflex is om meer voorwaarden en regels op te stellen, maar dit leidt niet tot meer grip en 
vaak wel tot meer werk en frustraties. 
 
Uit gesprekken met betrokkenen en uit schriftelijke stukken zoals subsidieverleningen en beleidsnota’s 
ontstaat wel een beeld van de oorzaken. Vaak is er sprake van een of meer van onderstaande 
knelpunten. 
 
Beleid onvoldoende onderbouwd 
Een organisatie of bepaalde activiteiten worden gefinancierd, maar het is onduidelijk welk 
maatschappelijk effect men daarmee wil bereiken en waarom.  
 
Vertaling van doelstellingen naar resultaten ontbreekt 
Maatschappelijke doelstellingen zijn wel geformuleerd, maar niet vertaald in concrete resultaten 
(diensten en producten). Een onderbouwing waarom bepaalde dienstverlening bijdraagt aan het 
behalen van de doelstellingen ontbreekt.  
 
Onduidelijke welke resultaten geleverd worden 
Afspraken over te leveren resultaten ontbreken of zijn onduidelijk. De opdrachtnemer bepaalt wat er 
gerealiseerd wordt, de opdrachtgever heeft daar dan weinig tot geen grip op. 
 
Sturing op bedrijfsvoering van de opdrachtnemer 
De opdrachtgever stuurt op bedrijfsvoeringaspecten van de opdrachtnemer zoals kostensoorten, 
omvang personeelsbezetting, werkwijze, et cetera. Dit staat op gespannen voet met de rolverdeling van 
opdrachtgever en opdrachtnemer en is vaak een bron van frustraties en misverstanden. 
 
Sturing op niet beloofbare effecten 
Opdrachtgever en opdrachtnemer maken “harde” afspraken over effecten die men beoogt maar niet 
kan beloven omdat zij van veel externe factoren afhangen. Bijvoorbeeld dat er wordt betaald per 
afgekickte verslaafde of het aantal museumbezoekers. 
 
Gebrekkige monitoring, evaluatie en bijsturing 
Er wordt onvoldoende bijgehouden of de afgesproken resultaten gerealiseerd worden en welke effecten 
dat heeft. Vervolgens wordt er nauwelijks geëvalueerd en leidt het zelden tot verbetering van het beleid 
en de sturing.   
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2 Sturen op resultaat, koersen op effect 
De komende paragrafen behandelen we stapsgewijs het sturingsmodel ‘sturen op resultaat, koersen op 
effect’. Daarbij volgen we de bekende planningscyclus: plannen, doen, evalueren en bijstellen. Het 
plannen loopt van beleid met doelstellingen naar het toekennen van middelen (in onderstaand schema 
van rechtsboven naar linksboven). Daarna volgt het ‘doen’ dat begint bij het inzetten van middelen en 
het uitvoeren van activiteiten die leiden tot resultaten (goederen en diensten). Die resultaten hebben 
vervolgens effecten in de samenleving. In het schema van linksonder naar rechtsonder. Na afloop van 
het doen en het optreden van effecten volgt de evaluatie en het bijstellen van het beleid. Dat is de 
blauwe pijl rechts.  
 

 
 
Het sturingsmodel maakt ook de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzichtelijk. 
Beleid met doelstellingen en beoogde effecten zijn het domein van de opdrachtgever (het blauwe vlak). 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid dat de kaders biedt voor het 
aanbod van de opdrachtnemer. De opdrachtgever bepaalt het beleid, al zal dat wel vaak in afstemming 
met de opdrachtnemer gebeuren. 
 
De opdrachtnemer doet vervolgens een voorstel waarbij deze omschrijft wat er geleverd kan worden 
tegen welke prijs met welk (beoogd) effect. Samen maken de opdrachtgever en opdrachtnemer 
afspraken over de te leveren resultaten, de overeenkomst (het groene vlak). De opdrachtnemer is 
vervolgens verantwoordelijk voor de realisatie van de producten. De realisatie en de bedrijfsvoering is 
het domein van de opdrachtnemer (het rode vlak). Op die resultaten wordt door de opdrachtgever 
gestuurd en afgerekend. Dat is sturen op resultaat. 
 
De overeenkomst geeft bovendien aan op welke wijze de resultaten en de effecten worden gemonitord 
en geëvalueerd. De opdrachtgever koerst immers op een vooraf bepaald gewenst maatschappelijk 
effect. De behaalde effecten worden gezamenlijk besproken door de opdrachtgever met de 
opdrachtnemer. Waar nodig stelt men de plannen bij. Dit noemen we koersen op effect. 
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3 Beleidsontwikkeling 
De planningscyclus start bij de beleidsontwikkeling, in deze fase worden de plannen bedacht.  
De plannen lopen van strategisch (visie en missie) via tactisch (doelstellingen) naar operationeel (wat en 
hoe). Het beleid wordt daarmee van abstract steeds concreter. Beleid begint bij de visie: Zo kijken wij 
naar de wereld, dit is volgens ons het maatschappelijke probleem of vraagstuk. Dan volgt de missie: Dit 
zien wij als onze maatschappelijke opdracht of opgave. Die missie is op te splitsen in doelstellingen die 
zeggen: dit willen wij bereiken.  
 
De doelstellingen worden daarna geoperationaliseerd in resultaatafspraken waarin opdrachtgever en 
opdrachtnemer afspreken wat er geleverd wordt. Die opdrachtnemer kan zowel een interne als externe 
partij zijn. In de resultaatafspraken staat welke diensten tegen welke prijzen geleverd worden en welke 
gewenste maatschappelijke effecten hiermee beoogd worden. Daarnaast beschrijft het voorstel de wijze 
van verantwoording van geleverde dienstverlening en opgetreden effecten. Als opdrachtnemer en 
opdrachtgever tot een akkoord komen, dan worden de te leveren resultaten vastgelegd, bijvoorbeeld in 
een opdracht, subsidieverlening of contract. 
 
Als er een overeenkomst is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan maakt de opdrachtnemer de 
operationele planning waarin staat hoe de afgesproken resultaten gerealiseerd worden. De 
operationele planning is de verantwoordelijkheid en het domein van de opdrachtnemer. Daarna kan de 
uitvoering beginnen. 
 
Een voorbeeld: 

• Visie: Een toenemend aantal mensen kan zich onvoldoende redden in de samenleving.  
• Missie: Wij willen burgers ondersteunen bij het verhogen van hun zelfredzaamheid. 
• Doelstelling: Ons doel is het percentage laaggeletterden in 2025 met 5% te verlagen. 
• Resultaatafspraak: In 2021 geeft het ROC 15 taalvaardigheidstrainingen voor €45.000.  
• Operationele planning: Inzet van docenten, kosten voor materiaal, huur van ruimte, etc. 

 
Een veel gemaakte fout is om ‘beleid’ te ontwikkelen vanuit de operationele planning. Dan is ‘het beleid’ 
om zwembad “De badkuip” te financieren voor een bepaald bedrag. Vervolgens wordt toe geredeneerd 
naar een maatschappelijk doel; zwemmen is goed voor de gezondheid. Het maatschappelijk doel is dan 
van ondergeschikt belang. De missie van een gezondere bevolking kan bijvoorbeeld ook door sport te 
bevorderen op scholen, voorlichting over voeding, et cetera. 
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4 De uitvoering 
Na het sluiten van de overeenkomst gaat de opdrachtnemer aan het werk om de resultaten te behalen 
die zijn afgesproken. De opdrachtgever laat de uitvoering over aan de opdrachtnemer en bemoeit zich 
hier idealiter niet mee (zie ook de ‘Rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer’). Het is wel 
gebruikelijk en ook raadzaam dat er tijdens de uitvoering regelmatig contact is tussen de opdrachtgever 
en de opdrachtnemer over de voortgang van de werkzaamheden. Dat is onderdeel van de monitoring. 
Na afloop van de uitvoering volgt dan de evaluatie en bijstelling. 
 
De uitvoering kent een logische volgorde van oorzaak en gevolg. Voor het verduidelijken gebruiken we 
het ‘logic model’, ook wel procesmodel genoemd.  
 
De inzet van middelen (menskracht, machines, grondstoffen, et cetera) wordt gebruikt om activiteiten 
uit te voeren. Die activiteiten leveren resultaten op (producten bestaande uit goederen en diensten). Als 
die resultaten/producten geleverd worden aan consumenten of organisaties heeft dat een direct effect. 
Meer verkochte auto’s leiden er toe dat meer mensen gaan autorijden. Het maatschappelijk effect, de 
impact, is een toename van mobiliteit, economische groei, maar ook de uitstoot van CO2 en meer files.  
 
 

 
 
 
De stappen in de uitvoering zijn dezelfde als de stappen in de beleidsontwikkeling. Maar dan in 
omgekeerde volgorde. Beleid maken loopt dus van maatschappelijk effect naar het toekennen van 
middelen. Bij de uitvoering loopt het proces juist van de inzet van middelen naar maatschappelijk effect. 
 

 
In de volgende paragrafen lichten we de opeenvolgende stappen toe. In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk wordt het sturingsmodel toegepast op de veel gebruikte Algemene Subsidie Verordening. 
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4.1 Middelen 
Middelen zijn al die zaken die nodig zijn om iets te produceren. Dat zijn bijvoorbeeld geld, machines, 
computers, data, advies, verbruiksmaterialen en natuurlijk arbeid. De opdrachtgever stelt meestal 
middelen ter beschikking in de vorm van geld. Soms wordt (een deel van) de middelen ‘in natura’ ter 
beschikking gesteld. Denk daarbij aan huisvesting of detachering van medewerkers. Van het geld dat de 
opdrachtnemer ter beschikking krijgt, koopt deze vervolgens middelen voor de productie van de 
afgesproken goederen en diensten. De Engelse benaming voor middelen is input. 
 
4.2 Activiteiten  
Activiteiten zijn werkzaamheden waarbij met de beschikbare middelen iets geproduceerd wordt. Er 
wordt een auto in elkaar gezet, een les voorbereid, een tentoonstelling gemaakt, een gezinsplan 
ontwikkeld. De Engelstalige term is throughput. 
 
4.3 Resultaten 
Het resultaat is een directe uitkomst van de activiteiten. Een veelgebruikt synoniem is product. 
Producten of resultaten zijn weer onder te verdelen in tastbare producten oftewel goederen en in niet 
tastbare producten oftewel diensten.  
 

 
 
Voor goederen, tastbare producten, is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de activiteiten, het 
maken, en het eindproduct. Bij diensten is dat veel moeilijker. Daarbij overlappen een deel van de 
werkzaamheden het resultaat. Een les geven lijkt zowel een activiteit als een resultaat. Wat hierbij helpt 
is om de voorbereiding te onderscheiden van de uitvoering. Het opstellen van het lesprogramma is dan 
de voorbereiding en dus een activiteit. De les geven aan kinderen is dan het resultaat. Het resultaat is te 
omschrijven in kwaliteit (wat), kwantiteit (hoeveel) en prijs (geld). In het Engels heeft men het over 
‘Output’ of ‘Result’.  
 
Resultaten zijn beloofbaar en afrekenbaar, er kunnen harde afspraken gemaakt worden over wat er 
geleverd wordt tegen welke prijs. Vandaar dat resultaten de basis vormen van de afspraken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer; ‘sturen op resultaat’. 
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4.4 Algemene Subsidie Verordening versus sturingsmodel 
Een van de manieren van financieren is subsidiëren. Veel gemeente hebben daarvoor een Algemene 
Subsidie Verordening (ASV). Veel ASV’s lijken op elkaar omdat zij gebaseerd zijn op het model van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er lijkt een tegenstrijdigheid te zijn tussen deze ASV’s en het 
sturingsmodel “sturen op resultaat, koersen op effect”. In de ASV staat namelijk: 
Artikel 6 Aanvraag 
2.Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over: 
a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
b. de doelen en resultaten welke met deze activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten 
daaraan bijdragen; 
 
De term activiteiten is in de meeste ASV’s niet verder uitgelegd en veelal niet eenduidig.  Als er al een 
definitie of uitleg is, dan blijkt daaruit meestal dat met activiteiten de dienstverlening aan burgers wordt 
bedoeld. De oplossing kan zijn om de activiteiten uit de ASV op te vatten als de uitvoering van de 
diensten en niet de voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan 200 theatervoorstellingen, 40 
coaching-gesprekken, 10 gele bankjes geplaatst, of 35 taaltrainingen. Zie hiervoor de definiëring van 
resultaat. Kort gezegd ASV-activiteit = te leveren product = resultaat.  
 
Ook doelen en resultaten zijn niet verder gedefinieerd in de ASV. Het advies is om expliciet in de 
subsidieverlening aan te geven wat er verstaan wordt onder de verschillende begrippen, zoals 
activiteiten, doelen en resultaten. Doelen en resultaten uit de ASV lijken het beste overeen te komen 
met de beoogde effecten in het sturingsmodel. Kortom: ASV doelen/resultaten = (beoogde) effecten 
sturingsmodel. 
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5 Effecten 
Effecten zijn het gevolg van een resultaat dat de opdrachtnemer levert. Als het goed is komen de 
effecten overeen met de doelstellingen die vooraf bedacht waren. Door kennis en ervaring kan men 
inschatten of een bepaald effect bereikt wordt. Of dat in de praktijk ook gebeurt is echter onzeker, 
doordat het afhankelijk is van meerdere factoren waar de opdrachtnemer minder invloed op heeft.  
 
Over te behalen resultaten zijn goed afspraken te maken en is goed op te sturen. Met het optreden van 
effecten neemt de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van het proces sterk af. Dat komt doordat de 
invloed van andere factoren toeneemt en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen afnemen. 
Effecten vormen dan ook geen goede basis voor harde afspraken. Afrekenen op effecten is 
gecompliceerd en doorgaans af te raden. Wel is het raadzaam de effecten te monitoren in relatie tot de 
doelstellingen. Het monitoren van effecten en waar nodig doelstellingen bijstellen is ‘koersen op effect’. 
 
5.1 Direct effect  
Het directe effect is wat er meteen gebeurt nadat het resultaat (product) geleverd is aan een persoon of 
organisatie. Een nieuwkomer begrijpt de Nederlandse taal beter, een kind kan zwemmen na 
zwemlessen, iemand met schulden komt na schuldhulpverlening van een lening af. Vaak wordt ook de 
Engelse term ‘outcome’ (uitkomst) gebruikt. 
 
5.2 Maatschappelijk effect  
Indirecte effecten zijn alle verwachte en onverwachte gevolgen die veroorzaakt worden door de directe 
effecten. Vaak wordt het ook wel maatschappelijk effect genoemd of wordt de Engelse term ‘impact’ 
gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan meer zelfredzame burgers doordat zij schuldhulpverlening gehad 
hebben of gezondere kinderen door een voorlichtingscampagne over gezond eten. 
 
Directe en indirecte effecten kunnen gezien worden als een keten van oorzaak en gevolg. Effecten 
leiden dan weer tot andere effecten. Gezondere kinderen zorgen voor een daling aan gezondheidszorg 
en daarmee nemen de kosten voor de gezondheidszorg af.  

 
Overigens hebben ook andere effecten invloed op het maatschappelijk effect. Denk bijvoorbeeld aan 
sporten en verplicht minder suiker in frisdrank dat ook de gezondheid van kinderen bevordert. Tenslotte 
hebben resultaten vaak meerdere gewenste en ongewenste effecten. Meer sportende kinderen maakt 
hen niet alleen gezonder, maar ook socialer. Minder suiker in frisdrank kan er toe leiden dat het beeld 
ontstaat dat “light” frisdrank minder schadelijk is voor de gezondheid waardoor er toch weer meer 
frisdrank gedronken wordt. 
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6 Monitoren, evalueren en bijstellen 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de resultaten en 
effecten gemonitord en geëvalueerd worden. Na afloop van de werkzaamheden van de opdrachtnemer 
zijn er als het goed is resultaten behaald en worden er effecten zichtbaar. Deze resultaten en effecten 
kunnen dan afgezet worden tegen de vooraf gemaakte afspraken. Gezamenlijk evalueren 
opdrachtnemer en opdrachtgever de uitkomsten.  
 

 
 
 
 
6.1 Monitoren 
Om na afloop de resultaten goed te kunnen evalueren, is het van belang om gedurende de uitvoering de 
resultaten en effecten te monitoren. Monitoren wil zeggen het verzamelen van kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie om de vraag te beantwoorden of de beloofde resultaten gerealiseerd zijn en of 
de beoogde effecten behaald zijn. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de 
wijze van monitoring; wie verzamelt welke informatie?  
 
Wie monitort de resultaten en de effecten? Normaal gesproken is dat degene die betaalt en direct 
profijt heeft van de resultaten. Bij overheidsopdrachten of subsidies ligt dat vaak anders. Degene die 
betaalt is niet degene die er direct profijt van heeft.  
 
De overheid betaalt, maar burgers hebben er het profijt van. Zij krijgen zwemlessen, een 
theatervoorstelling, coaching gesprekken, et cetera. En dat heeft effect op hun leven. De opdrachtgever 
(overheid) merkt zelf niet direct iets van de resultaten en de effecten. Bovendien is er meestal geen 
rechtstreeks contact tussen de opdrachtgever en deze burgers, daar zit de uitvoerende opdrachtnemer 
tussen.  
 
De opdrachtnemer heeft wel direct contact met de burgers en kan daardoor makkelijker de resultaten 
en effecten monitoren. Vandaar dat meestal de opdrachtnemer monitort en verantwoording aflegt. Wel 
moet er voor gewaakt worden dat de monitoring zo objectief mogelijk gebeurt. Er bestaat namelijk het 
risico dat de belangen van de opdrachtnemer de uitkomsten van de monitoring beïnvloeden. Vandaar 
dat voor uitgebreidere en objectieve monitoring een extern bureau ingehuurd wordt. Het advies is om 
de opdrachtnemer in het voorstel aan de opdrachtgever aan te laten aangeven hoe er gemonitord 
wordt. 
 
  

Plannen

Doen en 
monitoren

Evalueren

Bijstellen
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6.2 Efficiëntie & effectiviteit, de basis voor prestatie-indicatoren 
De afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bevatten zowel kwantitatieve (cijfermatige), als 
kwalitatieve (beschrijvende) afspraken.  
 
Kwalitatieve informatie is vooral bedoeld om inzicht te geven in de resultaten en effecten. Het geeft de 
cijfers ‘diepgang en kleur’. Bijvoorbeeld door interviews of groepsgesprekken met deelnemers van een 
taaltraining waarin zij vertellen hoe zij de training ervaren hebben en welke gevolgen de training voor 
hen had. Maar het kunnen ook observaties zijn van  
 
Voor de kwantitatieve afspraken worden veelal prestatie-indicatoren gebruikt. Prestatie indicatoren 
geven een kwantitatieve (cijfermatige) indicatie van de geleverde prestaties. Het advies is om de 
prestatie-indicatoren eenvoudig en concreet te houden. Een ezelsbruggetje is KISS SMART. Dat staat 
voor Keep It Simple, Small en Specifiek Meetbaar Acceptabel Resultaatgericht Tijdgebonden. 
 
Er zijn twee typen prestatie-indicatoren, namelijk efficiëntie en effectiviteit. Efficiëntie, oftewel 
doelmatigheid geeft aan hoe (on)zuinig een bepaald doel of resultaat behaald is. Effectiviteit, 
doeltreffendheid, geeft aan in welke mate het doel bereikt is.  
 
In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gehaald. Bovendien geven ze uiteenlopende delen 
van het productieproces weer. Met andere woorden, de ene efficiëntie is de andere niet. Zie 
onderstaande schema. Bij efficiëntie wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillende stappen in het 
productieproces. Gebruikelijk is een vergelijking tussen de inzet van middelen en de resultaten. Dan 
krijg je de kostprijs per product/resultaat, bijvoorbeeld €1 voor de productie van 1 brood. Bij effectiviteit 
wordt meestal gekeken naar de mate waarin het beoogd effect behaald is, bijvoorbeeld het percentage 
verkochte broden.  

 
 
 
  

Effectiviteit & Efficiëntie

Inzet middelen Activiteiten
Resultaten

(goederen en 
diensten)

Direct Effect Maatschappelijk 
effect

Toekennen  
middelen

Operationele 
planning

Overeenkomst 
resultaten

Beoogd effect 
bij doelgroep

Beleid met 
doelstellingen

Efficiëntie = doelmatigheid

Effectiviteit = doeltreffendheid
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6.3 Normen voor prestatie-indicatoren 
Voor de prestatie-indicatoren worden in de overeenkomst normen gesteld. Bijvoorbeeld dat een 
schuldhulpverleningsgesprek €86 mag kosten. Deze norm is een denkbeeldige punt of grens op een 
maatstaf. Vaak wordt een norm samengesteld op basis van een of meer van de onderstaande gegevens: 
• Historische gegevens: dit zijn de vroegere prestaties van dezelfde organisaties of delen daarvan. Hoe 

was het vorig jaar? En het jaar daarvoor? 
• Externe gegevens: dit zijn gegevens van andere vergelijkbare organisaties of delen hiervan. 
• Technische gegevens: dit zijn gegevens die betrekking hebben op de technische mogelijkheden. Zo 

kunnen er bijvoorbeeld maximaal 1000 mensen in een theaterzaal.  
 
6.4 Zicht op effecten 
Voor het inzichtelijk maken van de directe effecten en het aannemelijk maken van de maatschappelijke 
effecten gebruikt men kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Wel is het zo dat naarmate een effect 
verder afstaat van het resultaat, er toenemende invloed is van andere factoren op de uitkomsten. Hoe 
verder weg van het resultaat, hoe moeilijker het dan ook is om een causaal verband aan te tonen tussen 
het behaalde resultaat en het opgetreden effect.  
 
Effectmeting is daarom relatief duur, er moeten immers meerdere factoren onderzocht worden die 
invloed hebben op een effect. Vandaar ook dat er voor evaluaties van effecten vaak gebruik gemaakt 
wordt van kwalitatief onderzoek. Tegen relatief lage kosten geeft kwalitatief onderzoek de relatie weer 
tussen de resultaten, directe effecten en maatschappelijke effecten. Kwalitatief onderzoek is vaak in de 
vorm van interviews of groepsgesprekken, soms wordt ook gebruik gemaakt van observaties. 
 
 

 
 

 
 
 
 
6.5 Evalueren en bijstellen 
De informatie uit de monitoring is de basis voor de evaluatie. De opdrachtnemer legt na een bepaalde 
periode verantwoording af aan de opdrachtgever over de behaalde resultaten en effecten. In de 
verantwoording vergelijkt men de afgesproken dienstverlening met de gerealiseerde dienstverlening en 
de beoogde effecten met de werkelijk opgetreden effecten. Op basis van de verantwoording kan 
gestuurd en afgerekend worden op de resultaten, de ‘output’. Gezamenlijk wordt vervolgens 
geëvalueerd of de geleverde dienstverlening leidt tot de beoogde directe effecten en de 
maatschappelijk gewenste effecten. De verantwoording geeft bovendien inzicht in de mate waarin de 
uitvoering doeltreffend en doelmatig was. Tot slot kan op basis van de evaluatie zo nodig het beleid 
bijgesteld worden. 
 
  

Afrekenbare Resultaten
(goederen en diensten)

Inzichtelijke 
Directe Effecten

Aannemelijke 
Maatschappelijke effecten

Aantal taaltrainingen Aantal deelnemers dat 
voldoende taalvaardig is. 

Meer zelfredzaamheid, meer 
economische zelfstandigheid.
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6.6 Ook monitoring en evaluatie evalueren 
Ook de monitoring en evaluatie zelf maken deel uit van de evaluatie. De vraag hierbij is of de monitoring 
en de evaluatie een betrouwbaar beeld geven van de resultaten en de effecten. Het is raadzaam om 
regelmatig te bekijken of er alternatieven zijn voor (delen van) de monitoring en evaluatie. Vaak sluipt in 
de loop van de tijd gewenning in het proces en ontstaat er het risico dat er onvoldoende kritisch 
gekeken wordt naar het proces. Ook is er het risico op onbedoelde neveneffecten en “perverse” 
prikkels.  
 
Bij onbedoelde neveneffecten ontstaan er effecten die men vooraf niet had voorzien en soms ook 
negatief uitwerken. Denk bijvoorbeeld aan de onbedoelde effecten van plastic inzameling. Het 
inzamelen van plastic afval is zo’n succes dat het leidt tot een overaanbod op de markt voor recycle-
plastic. Het gevolg daarvan is dat er recycle-plastic verbrand wordt in energiecentrales of terecht komt 
in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden wordt het plastic vaak gestort in de natuur of in de 
openlucht verbrand met nadelige gevolgen voor mens en natuur. 
 
Een perverse prikkel is een neveneffect van een afspraak die inhoudt dat personen door de afspraak 
worden verleid tot gedrag dat door de opstellers van de afspraak als ongewenst wordt beschouwd. Het 
resultaat van een perverse prikkel is een pervers effect. Als een theater subsidie krijgt per bezoeker, dan 
kan de neiging ontstaan om meer gratis bezoekers toe te laten. 
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7 Rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer 
Wanneer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet duidelijk is,  
is iedereen overal en nergens voor verantwoordelijk. Dan vallen er gaten en is er overlap in beleid en 
uitvoering. Bovendien ontstaan er dan vaak conflicten tussen de betrokkenen. Met behulp van het 
model “sturen op resultaat, koersen op effect” is een scherpe verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden te maken. 
 
Het is goed om in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het beleid en de uitvoering op elkaar 
af te stemmen, maar wel duidelijk vanuit ieders rol. De stelregel is dat de subsidieverstrekker het beleid 
bepaalt en dat de opdrachtnemer bepaalt hoe de afgesproken dienstverlening gerealiseerd wordt. 
Fricties ontstaan veelal als beide partijen zich niet aan deze rolverdeling houden. Dat kan gebeuren met 
de beste bedoelingen, maar staat een zuivere rolverdeling en goede relatie in de weg.  
 
Een bekende valkuil is dat de opdrachtgever zich met de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer 
bemoeit. Een andere valkuil is dat de opdrachtnemer het beleid van de subsidieverstrekker op gaat 
stellen. Dan bedenkt de opdrachtnemer waarvoor zij subsidie moet krijgen en hoeveel. Het is de slager 
die zijn eigen vlees keurt. Dit gaat voorbij aan de primaire verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, 
namelijk beleid maken. Hieronder een overzicht van de gewenste rolverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 
 

Rolverdeling 
Opdrachtnemer Opdrachtgever 
Ontvangt financiering Verstrekt financiering 

…. voor dienstverlening aan de samenleving 
…. die voldoet aan het beleid van de subsidieverstrekker. 

Verantwoordelijk voor de organisatie en de 
realisatie van diensten. 

Verantwoordelijk voor het beleid op basis waarvan 
subsidie verstrekt wordt. 

Bepaalt op welke manier middelen worden 
ingezet en welke activiteiten uitgevoerd worden 
om diensten te realiseren. 

Bepaalt strategie met doelstellingen, beoordeelt 
geleverde dienstverlening. 

Legt verantwoording af over de geleverde 
dienstverlening en geeft inzicht in de opgetreden 
effecten. 

Evalueert en stelt waar nodig het beleid bij, liefst in 
overleg met de opdrachtnemer. 
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7.1 Waarom sturen op resultaat en koersen op effect? 
Aan het begin van het productieproces zijn de beheersbaarheid en voorspelbaarheid groot. Een 
organisatie bepaalt wat ze gaat doen en welke middelen en mensen ze daarvoor inzet. Vervolgens 
worden er activiteiten ondernomen. Dat deel van het proces, de bedrijfsvoering, is de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 
 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken resultaten. Resultaten zijn 
beloofbaar en afrekenbaar en vormen de basis voor de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Over de resultaten kunnen harde afspraken gemaakt worden over wat er geleverd 
wordt tegen welke prijs. Vandaar dat resultaten de basis vormen van de afspraken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer; ‘sturen op resultaat’. 
 
Effecten zijn het gevolg van een resultaat dat de opdrachtnemer levert. Als het goed is komen de 
effecten overeen met de doelstellingen die vooraf bedacht waren. Door kennis en ervaring kan men 
inschatten of een bepaald effect bereikt wordt. Met het optreden van effecten neemt de 
beheersbaarheid en voorspelbaarheid van het proces echter sterk af. Dat komt doordat de invloed van 
andere factoren toeneemt en de mogelijkheden voor de opdrachtnemer om invloed uit te oefenen 
afnemen. Zo hangt het aantal theaterbezoekers sterk af van factoren als media-aandacht, concurrentie 
van andere vrijetijdsbesteding en in extreme omstandigheden van de maatregelen tijdens een 
pandemie. Effecten vormen dan ook geen goede basis voor harde afspraken. Afrekenen op effecten is 
gecompliceerd en doorgaans af te raden. Vandaar ook dat er in dit sturingsmodel afrekenbare afspraken 
gemaakt worden over de resultaten en niet over (beoogde) effecten.  
 
Wel is het raadzaam de effecten te monitoren in relatie met de doelstellingen. Het monitoren van 
effecten en waar nodig doelstellingen bijstellen is ‘koersen op effect’. 
 
 

 
 
  

Sturen op resultaat, koersen op effect
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7.2 Rolverdeling in de planningscyclus en de beleidscyclus 
Overheden gebruiken vaak de planningscyclus of de beleidscyclus als sturingsinstrument. Het 
sturingsmodel ‘sturen op resultaat, koersen op effect’ is een verfijning van deze modellen. Bij een 
uitbesteding van de uitvoering is het van belang om de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en 
opdrachtgever van elkaar te scheiden. Hieronder is deze rolverdeling aangebracht in de twee meest 
gebruikte sturingsmodellen bij overheden. 
 
Idealiter begint iedere activiteit met plannen die aangeven welke effecten men wil behalen met welke 
resultaten (goederen en diensten). Plannen maken is de eerste stap in de planningscyclus, ook wel Plan 
Do Check Act cyclus of “Deming Circle” genoemd. Daarna volgt de uitvoering; het doen. De uitvoering 
wordt vervolgens geëvalueerd en waar nodig worden de plannen bijgesteld.  
 
In onderstaande schema is in de planningscyclus de rolverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer inzichtelijk gemaakt. De plannen zijn het domein van de opdrachtgever. Het doen, de 
uitvoering, is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Evalueren is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer. Tot slot is het bijstellen van de plannen 
een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor de plannen overgaan in doen wordt er een 
overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.  

 
In het openbaar bestuur wordt vaak gebruikt gemaakt van een variant op de planningscyclus, namelijk 
de beleidscyclus. Ook hier is er een vergelijkbaar onderscheid te maken tussen de 
verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever.  
 

 

Plannen

Doen

Evalueren
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Opdrachtnemer

Opdrachtgever

Planningscyclus “PDCA”

Overeenkomst
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7.3 Voorkom hybride sturing 
Opdrachtgevers hebben nogal eens de neiging om zowel op de bedrijfsvoering als de resultaten en de 
effecten te willen sturen en afrekenen. Dan ontstaat er een hybride sturing die op verschillende 
onderdelen van het proces stuurt; op kosten (input), op activiteiten, op resultaten en op effecten. Het 
gevolg daarvan is dat de sturing juist verslechtert. Het is namelijk onduidelijk waar nu echt op gestuurd 
wordt en de verschillende eisen zijn vaak strijdig met elkaar. Bovendien neemt de regeldruk bij beide 
partijen toe. De opdrachtgever stelt meer voorwaarden en moet meer controleren, de opdrachtnemer 
moet meer rapporteren. Bovendien neemt de kans op conflicterende voorwaarden toe. Zeker als 
financiële afspraken gemaakt worden over zowel kostensoorten (input) als over resultaten (output) 
ontstaan er fricties. 
 
Hybride sturing komt vaak voort uit onvoldoende vertrouwen van de opdrachtgever in de 
opdrachtnemer en uit de behoefte om meer grip te krijgen op de organisatie. Het gaat echter niet om 
grip op de organisatie, maar om het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. En daarvoor is grip 
nodig op de resultaten die geleverd worden en inzicht in de maatschappelijke effecten die deze 
resultaten hebben. 
 
7.4 Meer sturing? Dan ook meer verantwoordelijkheid! 
Wanneer opdrachtgevers uitgebreidere eisen stellen aan de wijze waarop de diensten gerealiseerd 
wordt, neemt hun verantwoordelijkheid voor de organisatie toe.  
 
Bemoeienis met de bedrijfsvoering kan ertoe leiden dat de opdrachtgever op die verantwoordelijkheid 
aangesproken wordt. Dat kan door de gesubsidieerde instelling, door de politiek (gemeenteraad) of in 
de media. Dat brengt voor de opdrachtgever risico’s met zich mee, niet alleen financieel, maar ook 
politiek-bestuurlijk. Een ander risico is dat ingrijpen in de organisatie juist leidt tot disfunctioneren van 
de organisatie omdat er geen eenduidige sturing is. Kort gezegd neemt met toenemende sturing op de 
bedrijfsvoering door de opdrachtgever ook de verantwoordelijkheid toe en daarmee de risico’s. Vandaar 
het advies aan opdrachtgevers om zich zo min mogelijk te bemoeien met de bedrijfsvoering van 
opdrachtnemers.  
 
De bemoeienis komt vaak voort uit een veelvoorkomend misverstand, namelijk dat de financiering 
bedoeld is voor het in standhouden van de organisatie. Dat klopt niet, het gaat om de bekostiging van 
de resultaten en daarmee het behalen van maatschappelijke doelen. Per slot van rekening is de 
organisatie ervoor om een maatschappelijk effect te realiseren; de organisatie is faciliterend en niet 
leidend. Het gaat dus om de zwemles voor kinderen en niet om het zwembad. 
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7.5 Huisvesting als uitzondering?  
Als laatste gaan we nog wat dieper in op de huisvestingskosten, die soms een goede sturing op 
resultaten in de weg staan. In die gevallen vertekenen de huisvestingskosten de totale kosten van de 
resultaten (producten) en is een goede vergelijking tussen aanbieders niet mogelijk. Die vertekening 
komt omdat het aandeel van huisvestingskosten in de totale kosten vaak aanzienlijk is en de kosten van 
de huisvesting bij vergelijkbare resultaten (producten) sterk uiteenlopen. 
 
De sterk uiteenlopende huisvestingskosten worden allereerst veroorzaakt doordat de opdrachtgever 
(gemeente) vaak de locatie en kwaliteit van de huisvesting bepaalt en daarmee de hoogte van de 
huisvestingkosten. De gemeente ontwikkelt, financiert en realiseert veelal de huisvesting waarbij de 
invloed van de opdrachtnemer beperkt is. Een tweede oorzaak van de vertekening van 
huisvestingskosten is het rekenen van niet-marktconforme of irreële kosten. Dan zijn de 
huisvestingskosten die gerekend worden politiek-bestuurlijk gemotiveerd en kunstmatig laag of hoog. 
 
Verschillen in huisvestingslasten zijn vooral een knelpunt als er meerdere financierende gemeenten en 
meerdere vestigingen zijn. De huisvestingslasten per vierkante meter kunnen sterk verschillen tussen 
gemeenten. Dit veroorzaakt dan een vertekening van de kosten en een scheve verdeling van kosten. Als 
er prijzen per resultaat (product) gerekend worden, dan betaalt een gemeente met lage 
huisvestingslasten mee aan de duurdere huisvesting van de andere gemeente. Vandaar dat het in 
dergelijke gevallen raadzaam is de huisvestingskosten zichtbaar te maken in de overeenkomsten en 
verantwoording. Dat kan als een totaalbedrag of als bedrag per product. In dat laatste geval is zowel 
zichtbaar wat de kosten per resultaat (product) zijn, als de toegerekende huisvestingslasten voor een 
resultaat (product). 
 
Naast de kosten is ook de rolverdeling bij huisvesting een aandachtspunt. Als de gemeente optreedt als 
verhuurder, dan zijn de rollen omgedraaid. In dat geval is de overheid leverancier (verhuurder), en is de 
opdrachtnemer klant (huurder of gebruiker). Het risico bestaat dat opdrachtgever en opdrachtnemer de 
rollen door elkaar halen en er conflicten ontstaan. Nog ingewikkelder is het als de opdrachtnemer 
(instelling) onderhuurt van een partij die huurt van de opdrachtgever (gemeente). Dat is vaak het geval 
bij multifunctionele accommodaties (MFA’s). In alle gevallen vereist dit heldere afspraken en inzicht bij 
de betrokken partijen over de rolverdeling en de kosten van de huisvesting. 
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Tot slot 
Deze handleiding is geschreven voor ambtenaren en bestuurders die worstelen met hun 
opdrachtgeverschap. Tijdens het schrijven bleek dat er ook veel belangstelling is bij de opdrachtnemers 
voor het model. Ook zij hebben vaak moeite om een goede rolverdeling met hun opdrachtgever te 
vinden. Hopelijk helpt het de lezer bij het verbeteren van grip op haar of zijn opdrachtgeverschap. Het is 
mogelijk dat er onduidelijkheden of fouten in de tekst staan. Komt u deze tegen, laat het mij weten 
zodat ik het kan aanpassen in een volgende versie. 
 
In het voorjaar van 2021 komt een aanvulling op het sturingsmodel, namelijk een stappenplan voor het 
invoeren van ‘sturen op resultaat, koersen op effect’. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact 
met mij op. 
 
Marc Jacobs  
Organisatieadvies en interim management 
Dijkstraat 83, Arnhem 
Telefoon: 06-55128375 
E-mail: Gm.Jacobs@icloud.com 
 
 


