
1 

Begeleiding 
Effectenarena 
Algemeen 
¬ Doel 1): goed gesprek dat dieper en gedeeld 

inzicht geeft over het onderwerp.  
Doel 2): een goed ingevulde Effectenarena. 
Daarbij: het is niet zozeer van belang dat het volgens de regels der Effectenarena gaat, als 
het maar ergens benoemd staat. 

¬ Denk vooraf na waarvoor je de Effectenarena wilt gebruiken. Enkele toepassingen: 
» beter onderbouwen beleidsstukken, verstevigen beleids-/veranderingstheorie; 
» inzicht krijgen in de betrokkenheid van partijen (wie investeert, wie incasseert?); dat is 

handig als onderlegger voor communicatiebeleid (wie is geïnteresseerd in welk 
inhoudelijk verhaal?); 

» het zorgvuldig nadenken over een monitor/doelstellingen: welke activiteiten en/of 
effecten gaan we precies meten?; 

» als eerste stap in een stevigere evaluatie; 
» betrokkenheid en draagvlak creëren, door mensen inhoudelijk mee te laten denken en 

hun argumenten te laten inbrengen. 
¬ Nodig de juiste mensen uit: meedenkers, maar ook tegendenkers. Een Effectenarena werkt 

het best met een groep van 5 tot 7 mensen. Met minder wordt gesprek te mager; met meer 
zijn ze niet meer betrokken. 

¬ Zorg dat een groepje ook dicht om de Effectenarena zit, aan een niet te grote tafel.  
¬ Zorg dat er ook echt getekend wordt op de Effectenarena, schrijf hem gerust vol, gebruik de 

witruimte. Iedereen moet het kunnen zien en kunnen aanwijzen. 
¬ Rol begeleider/voorzitter: 

» bewaken kwaliteit van inhoudelijke redeneringen (“als ik je goed begrijp, zeg je …”), 
» bewaken voortgang / tijd (“nu moeten we even naar dit onderwerp...”) 
» gesprek onderling aanwakkeren (“maar zij zei net…”) en 
» inhoud aanreiken (“bij andere projecten zie ik wel eens…”). 

¬ Houd je aan de stappen: begin bij 1, dan 2, enz.. Na verloop kan men wel teruggrijpen op een 
eerdere stap en bijv. nog een activiteit aanvullen. Maar niet bij effecten beginnen! 

¬ Wees heel spits op de waardevolle informatie ‘tussen de regels’ door en laat die noteren, bijv. 
in een tekstballonnetje in de witruimte. Ook als het eventjes niet helemaal bij de stap hoort. 

¬ Voorkom wollige beleidstaal (‘outreachend, present, mobiliseren’). Vraag door, maak het zo 
concreet mogelijk.  
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Stap 0. Vooraf (ca. 5 min.) 
¬ Kort! kennismaken (naam + organisatie + functie) + doel bijeenkomst 
¬ Wijs een ‘schoonschrijver’ (intekenaar) aan. 
¬ Vul titel in (boven vak ‘activiteiten’) 

Stap 1. Activiteiten (ca. 20 min.) 
¬ Beschrijf de activiteiten: wat moet gedaan worden? Tip: gebruik steeds een werkwoord. Zorg 

voor een compleet beeld, maar ook weer niet een hele waslijst. Zoek het juiste midden in 
gedetailleerdheid. Probeer het tijdsvolgordelijk op te schrijven. Bijvoorbeeld: ‘contact maken 
door langs te gaan’ 

¬ Bij veel projecten is er een onderscheid te maken in: 
» voorbereidende activiteiten; 
» uitvoerende activiteiten; 
» ondersteunende activiteiten. 

¬ Soms is de wijze van uitvoering heel bepalend: hoe moeten deze activiteiten uitgevoerd 
worden willen ze het gewenste effecten sorteren? Dit zegt iets over houding professional, de 
competentie, de manier van werken. Bijvoorbeeld: vasthoudend zijn, praktische drempels 
wegnemen, zichtbaar aanwezig zijn de wijk. 

Stap 2. Investeerders (20 min.) 
¬ Zet de (organisatie)naam van de investeerder/incasseerder in een vak. 
¬ Zorg voor benoeming van de soort investering/incassering (zie legenda). Eventueel 

toelichting in een tekstballon. 
¬ Zorg voor het trekken van lijnen tussen investeerders en activiteiten. Dat kan op 

hoofdniveau: bijv. een lijn naar een individuele naar het totaal van activiteiten (van rondje 
naar driehoekje). 

¬ De definitie van investeringen (en incasseringen) is niet streng. Dat kan een groep zelf 
bepalen. Soms is het financieel (is er een verandering in een kasstroom), soms materiaal (ook 
inzet in tijd), soms ‘moreel’ (support geven).  

¬ Aparte categorie: uitvoerders. De organisatie die het echte werk doet. Veelal worden ze 
daarvoor betaald/vergoed en investeren ze dus niet. Toch wel even noemen en duidelijk 
‘uitvoerder’ er bij zetten. 

Stap 3. effecten (ca. 50 min.) 
¬ Een effect = de verandering die zichtbaar in de situatie (van mensen) als gevolg van de 

interventie. 
¬ Laat deelnemers even de effectgroepen en voorgedrukte effecten tot zich nemen. En laat ze 

dan zoveel mogelijk in eigen woorden een effect benoemen. Kort, in één of twee woorden. 
Dat is soms even zoeken naar de juiste term. Ter inspiratie zie bijlage met overzicht uit Wat 
Werkt in de Wijk voor tamelijk uitputtende lijst met mogelijke effecten. 

¬ Een effect is altijd ‘-er’: beter, minder, lager, etc. Noteer dat bijvoeglijk naamwoord ook. 
¬ Een effect kan via twee wegen ontstaan: 

» rechtstreeks vanuit de activiteiten (> trek een pijl van het rondje bij activiteiten naar het 
effect) 

» als gevolg van een andere effect (> trek een pijl aan de rechterkant van de effectenkolom 
van het ene naar het andere effect) 

¬ Wees secuur op het trekken van de pijlen: deze verbeelden de zo belangrijke 
veranderingstheorie. Geen effect zonder pijl! 

¬ Vraag door: als mensen zich ‘veiliger voelen’, of er is ‘meer sociale cohesie’, wat gebeurt er 
vervolgens? wat verandert er dan verder nog in de buurt, bij bewoners? Welke 
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vervolgeffecten zijn er mogelijk? Dat helpt om de argumentatie expliciet te maken en 
daarmee bespreekbaar 

¬ Negatieve effecten kunnen er ook zeker zijn: die expliciet aangeven (bijv. in rood of met -/-). 
¬ Organisatorische effecten is een aparte groep. Formeel geen maatschappelijk effect, maar 

vaak wel relevant en daarom apart benoemd. 
¬ Is er twijfel over een effect, trek dan een stippellijn. 

Stap 4. Incasseerders (ca. 10 min.) 
¬ Incassering = ‘doorvertaling’ van een effect. Welk voordeel heeft een partij bij een bepaald 

effect. NB: zeker niet elk effect vertaalt zich in een incassering. 
¬ Trek lijnen van effecten naar de incasseerders. 
¬ Zie verder 2. investeerders 

Mogelijke aanvullende vragen (laatste 15 min.) 
¬ Benoem de top drie tot vijf hoofdeffecten: welk effect is nu echt van belang? 
¬ Hoe maak je deze hoofdeffecten meetbaar? Of: waaraan zíe je het succes? Wat verandert er 

bij mensen en in buurten? 
¬ Ultimo, de reflectievraag: en wegen de investeringen (1.) nu op tegen de effecten (3.) + 

incasseringen (4.) 
 
Vragen? Neem contact op: info@jochumdeuten.nl | 06 47094315 
Maak er een inspirerend gesprek van! Veel plezier! 
 
Eindhoven, april 2016 
 


