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Drie basisingrediënten...
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programmamanagement

De Speler: 

ontmoeting / inclusie?

Bij De Speler o.m.:

- verbouwen ivm. toegankelijkheid

- driehoeksover
leg

- gebruikers welkom heten

- prijsdifferentiatie

Tamara...



Impact Investor...
• engelse term, angelsaksische traditie +
• rekenbaarheid vastgoed
= valkuil spreadsheet management

vs.

• “value is in the eye of the stakeholder”

• uw uitdaging: balans vinden, met juist gebruik cijfers
• ”geen antwoord, maar begin van een vraag”
• “don't take it literally, but take it seriously”



Een maatschappelijk investeerder...
• kijkt naar het maatschappelijk rendement. . .
• en wil het liefst informatie over alle drie ingrediënten, op drie niveaus: 

• beleid/portefeuille
• individuele accommodatie/object (inclusief direct effect)
• functies (inclusief indirect effect)

• maar is realistisch en beseft dat goede informatie geld en energie kost
• en maakt eerst een goede ‘plattegrond’ (impact map, bijv. met Effectenarena)
• om van daaruit scherpe keuzes te maken waar hij/zij informatie over wil

• bijv. omdat het onderdeel is van de succesdefinitie, of omdat betrokkenen het niet met elkaars 
eens zijn of een effect optreedt, of omdat een activiteit cruciaal is voor het goed functioneren 
van de accommodatie, of..

• waarin een balans gevonden wordt tussen cijfermatige informatie en 
kwalitatieve, ‘rijke’ informatie
• en vertrekt niet vanuit de cijfers/informatie die toevallig aanwezig

• maar hoopt natuurlijk wel dat zoveel mogelijk informatie al ergens voorhanden is...





Balancering in soorten impact-analyse
• Div. vastgoedratio’s
• Bezoekercijfers
• Tevredenheidscijfers
• Monetaire waarderingen effecten 

(mBC’s / MKBA’s)
• . . .

• Visitatie
• Straatgesprekjes
• Interviews / panelgesprekken
• Effectenarena
• Participeren/observeren
• . . .

gebouw:
portefeuille:

gebouw: 
portefeuille: ?

• Verantwoorden
• Weinig weten over veel...

• Leren
• Veel weten over weinig (begrijpen)



Meer achtergrond over het hoe en waarom 
van monitoring



Drie voorbeelden ‘plattegronden’
• Een totaalplaat: ruilwinkels Tilburg
• Inzoomen op financiën: buurthuis ONS, Breda
• Inzoomen op effecten: Tuin in de Stad, Groningen



Totaalplaat



Financieel
De financiën van een 
accommodatie zitten 
vaak best complex in 
elkaar
• eenmalige 

investeringen vs. 
periodieke bijdragen
• de ene partij betaalt de 

andere... En de ander 
betaalt de een weer 
terug...



Effecten
• Het ene effect veroorzaakt het 

andere effect
• In dit voorbeeld aangezet met 

“quotes”, maar dat kan ook met 
cijfers, beelden, of....


