Handleiding voor het maken van een micro-analyse
Een micro-analyse bestaat uit twee onderdelen: het meten (1) van het ervaren welbevinden en (2) de maatschappelijke
kosten.

Ervaren welbevinden
Het ervaren welbevinden van de wijkbewoner wordt weergegeven met een cijfer tussen 1 en 10 (en korte toelichting).
Wijkbewoners geven met een cijfer zelf een waarde aan hun welbevinden. Dit vragen we vóór de proeftuinoplossing en ná
de proeftuinoplossing. Indien mogelijk maken we na ze
maanden tot een jaar een herhaalmeting. Zo meten we
Toelichting van
de
wijkbewoner…

opnieuw het ervaren welbevinden en brengen we de
duurzaamheid van de oplossing in kaart.
Ervaren welbevinden
Vóór de proeftuin
Na de proeftuin
Bij herhaalmeting

Cijfer 1 - 10

Maatschappelijke kosten
De geleverde zorg en ondersteuning wordt bepaald op basis de input van de wijkbewoner en betrokken professionals. De
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maatschappelijke kosten daarvan worden berekend op basis van de Maatschappelijke Prijslijst . De kosten worden
doorgerekend op jaarbasis. We rekenen met 42 weken, aangezien er altijd een aantal weken wegvallen in verband met
vakanties en feestdagen. Belangrijk is om hiervoor één standaard te hanteren.

Voor de maatschappelijke kosten gaan we uit van de volgende situaties: (1) wat kost de situatie nu op jaarbasis, (2) wat zijn
de eventuele eenmalige kosten van de proeftuinoplossing (inclusief de inzet van professionals voor de MDO’s), (3) wat kost
de situatie na de proeftuin op jaarbasis en (4) wat zou de situatie kosten als we niets zouden doen. Indien mogelijk wordt
een herhaalmeting gedaan, om de duurzaamheid van de oplossing in kaart te brengen.

Huidige kosten op jaarbasis vóór proeftuin
Inzet zorg, ondersteuning…
…
TOTAAL
Kosten op jaarbasis na proeftuin
Inzet zorg, ondersteuning…
…
TOTAAL
Eenmalige kosten
Inzet professionals voor MDO
…
TOTAAL
1

€…
€…

€…
€…

€…
€…

Maatschappelijke prijslijst: https://effectencalculator.nl/maatschappelijke-prijslijst/
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Extra kosten zonder proeftuin (als we niets doen, is het aannemelijk dat…)
Inzet professionals voor MDO
€…
…
TOTAAL
€…
Samenvatting
Kosten vóór de proeftuin op jaarbasis
Kosten na de proeftuin op jaarbasis
Eenmalige investering proeftuin
Verschil vóór en na proeftuin, incl. eenmalige investering
Kosten als we niets doen

€…
€…
€…
€…
€…
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