
 

Ontwerpfase 





Als de analyse scherp is, en het eerste idee voor een interventie is er, dan is het zaak de interventie 
verder te ontwerpen. 

Afstemmen input - activiteiten - effecten 

Het ontwerp bestaat uit de afstemming van de drie hoofdingrediënten die in elke maatschappelijke 
interventie voorkomen: 

• input: welke middelen staan tot je beschikking? 

• activiteiten: wat ga je doen? met wie? 

• effecten: welk verschil ga je maken voor bewoners? wat merken zij er van? 

Reken jezelf niet te arm. Een goede interventie kan ook veel kosten besparen. Soms 
kun je de ontvanger van die besparing verleiden tot een aanvullende investering.  

 

Denk niet alleen in euro’s. Ook andere ‘input’ is waardevol: uren-inzet, inschakelen van netwerk, het 
organisatorisch mogelijk maken, het verbinden van een naam, et cetera. 
  

Opbouwen... 

De uitdaging in deze fase is het vinden van de juiste mix van deze drie ingrediënten zodat je het 
hoogst mogelijke maatschappelijk rendement behaald. Zoek daarbij actief naar kansen. Welke partij 
kun je nog betrekken? Bij welke ontwikkeling of actualiteit kun je aansluiten? Welk geldpotje is nog te 
vinden? 

Dwing jezelf ook één of twee alternatieve interventies te bedenken. Op welke heel andere manier kun 
je dezelfde effecten bereiken? 

... en beproeven 

Naarmate de besluitvorming dichterbij komt, moet je ook je interventie beproeven. Is het wel echt zo'n 
goed plan? Wat zijn de zwakke plekken van je voorlopige plannen? 

• Is het budget te krap om de activiteiten met voldoende kwaliteit uit te voeren? 

• hoe weet je zeker dat effecten ook echt optreden? heb je ze getoetst bij 
ervaringsdeskundigen, experts, onderzoek of ervaringen elders in het land? 

• ondersteunen alle betrokkenen je verwachtingen? 

Organiseer eventueel iemand anders die fris naar je plan kan kijken. Het kan best pijnlijk zijn, als na 
beproeving blijkt dat een interventie toch niet zo’n goed idee is. Troost je dan met het spreekwoord 
'beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'. Hoeveel gemeenschapsgeld had je wel niet kunnen 
verspillen... 



Dit wordt belangrijker naarmate… 

• het investeringsniveau (in euro’s of in uren) toeneemt; 

• de impact in het leven van betrokken bewoners groter wordt; 

• het project grote gevolgen heeft voor betrokken organisaties en mensen; 

• je de interventie op meerdere plekken of momenten herhaalt. 

 

Hoe goed ook doordacht, is er voor geen garantie dat een interventie ook daadwerkelijk effectief zal 
zijn. In de uitvoering kan van alles gebeuren. Omstandigheden kunnen veranderen, de uitvoerders 
gaan hun eigen draai geven en zo zijn er talloze factoren. 
Toch (of beter: juist daarom) is het de opgave vooraf zo scherp mogelijk na te denken over de 
interventie. Met name  de relatie tussen de voorgenomen activiteiten en effecten kan vaak scherper: 
de veranderingstheorie.  

 

Kijk op de diverse kennisbanken naar beproefde interventies. Zo vindt je op Wat Werkt in de Wijk 
archetypebeschrijvingen van veel voorkomende interventies. 
  

Kijk voorbij ‘best practices’ 

Iemand die al langer meeloopt in het sociale domein heeft ze zien komen en gaan… de populaire 
interventies. Opeens lijkt iedereen straatcoaches aan te stellen, zoekt iedereen buurtvaders, bouwt 
iedereen MFA’s of wil iedere gemeente een sociaal wijkteam. Leer van andermans successen, maar 
pas op met het klakkeloos kopiëren. Want… wie zegt dat het in jouw gemeente of wijk ook zo werkt? 

Vaak is er sprake een aanzienlijk ‘pioniers-effect’: achter veel succesverhalen zit een gedreven ‘best 
person’ met innovatiekracht. Die laten zich niet vermenigvuldigen. 

Betrek de beoogde uitvoerder actief bij het ontwerpen van een interventie. Hij/zij leert 
de interventie van binnen en buiten kennen. Dat betaalt zich uit in een hogere kans dat de beoogde 
effecten ook echt gerealiseerd worden tijdens de uitvoering. 

Wat moet je voorkomen? 

• … dat je signalen die voorspellen dat je interventie minder heilzaam zal zijn, bewust of 
onbewust negeert 

• … dat je de enige bent die naar het ontwerp kijkt: nodig anderen uit (opbouwende) kritiek te 
uiten 

• … dat je je klakkeloos een interventie van anderen kopieert, zoals ‘best practices’ 


