De
resultaatverantwoording
bij besluitvorming en
begrotingen
Fiscal Policy Studies Institute
Santa Fe, New Mexico
WEBSITES

www.resultsaccountability.com
www.raguide.org
BOEKEN BESTELLEN

www.trafford.com
www.amazon.com

EENVOUDIG
GEZOND VERSTAND
DUIDELIJKE TAAL
WEINIG PAPIER
BRUIKBAAR

1

RESULTAATVERANTWOORDING
bestaat uit twee delen:

Bevolkingsverantwoording
over het welzijn van de
GEHELE BEVOLKING
Voor Buurten – Gemeenten – Provincies – Staten - Naties

Prestatieverantwoording
over het welzijn van de
DOELGROEP
Voor Programma’s – Agentschappen – en Dienstverleners

Resultaatverantwoording

GEWONE TAAL
GEZOND VERSTAND
GEMEENSCHAPPELIJKE
IDEEËN
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DE VALKUIL VAN DE TAAL
Te veel termen. Te weinig definities. Te weinig discipline

Benchmark
Eindresultaat

Resultaat
Bepalingen
Meetbaar
Kern
Dringend
Kwalitatief
Prioriteit
Programmatisch
Gericht
Prestatie
Stijgend
Strategisch
Systemisch

Indicator

Maatregel

Doel

Doelstelling
Streefpunt

Lewis Carroll Centrum voor Taal Wanorde

Programmatisch
Systemisch
strategische
kern
gericht
Creëermeetbaar
je nieuwe
vaktaal!
dringende prioriteit

DEFINITIES
RESULTAAT of UITKOMST
Populatie

Een voorwaarde van welzijn voor kinderen, volwassenen,
families of gemeenschappen.
Gezond geboren kinderen
kinderen, Kinderen slagen op school
school,
Veilige samenleving
samenleving, Schoon Milieu
Milieu,
Bloeiende Economie

INDICATOR of BENCHMARK
Een maatstaf die helpt het bereikte resultaat te
kwantificeren
Percentage babies met laag geboortegewicht ,
percentage gediplomeerde schoolverlaters
schoolverlaters,
criminaliteitscijfer, index van de luchtkwaliteit
criminaliteitscijfer
luchtkwaliteit, werkloosheidscijfer
werkloosheidscijfer

Prestaties

PRESTATIE MAATSTAF
Een maatstaf die aantoont hoe goed een programma , agentschap
of dienstverlener werkt .
Drie types: 1. Hoe veel deden we?
2. Hoe goed deden we dit?
3. Is iemand er beter van geworden?=

Klant Resultaat
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Van Wensen naar Wegen
VanWoorden
Woorden naar
Van
naarDaden
Daden

Populatie

RESULTAAT of UITKOMST

Wensen
INDICATOR or BENCHMARK

Prestatie

PRESTATIE
MAATSTAF
Klant resultaat = Wens
Dienst verlening = Weg

Wegen

IS HET EEN RESULTAAT, INDICATOR
OF PRESTATIE MAATSTAF?
RESULTAAT 1.
INDICATOR 2.
PR. MAATSTAF 3.
RESULTAAT 4.
INDICATOR 5.
RESULTAAT 6.
INDICATOR 7.

Veilige samenleving
Criminaliteitscijfer
Gemiddelde reactietijd van de politie
Een buurt zonder graffiti
% onderzochte gebouwen zonder graffity
Mensen hebben banen en basis inkomens
% met een baan en basis inkomen

% deelnemers aan arbeidsreïntegratie die een
baan met basis inkomen verwerven

PR. MAATSTAF 8.
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Resultaten – Indicatoren – Prestatiemaatstaven in

Amhaars, Cambodjaans, Laotiaans, Somali, Spaans, Tigrigna, Vietnamees
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Vertaalgids/Steen vanRosetta
Niet de Taalpolitie

Ideeën

Groep 1

Groep 2

1. Een toestand van welzijn voor kinderen, volwassenen, families
en gemeenschappen

Resultaat

Uitkomst

2.

Groep 3
etc.
Doel

Vertaling
Terug naar het idee

3.
etc.

Bevolkingsverantwoording
Voor de hele bevolking
in een geografisch gebied
Fiscal Policy Studies Institute
Santa Fe, New Mexico
www.resultsaccountability.com
www.raguide.org
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Resultaten voor alle inwoners
van een land, provincie, stad of buurt

? Een bloeiende economie
? Een schoon milieu
? Gezonde en veilige gemeenschappen
? Kinderen voorbereid op en succesvol in school
? Ouders en andere volwassenen gezond en in staat om in
eigen inkomen te voorzien
? Ouderen worden gerespecteerd en kunnen hun eigen
keuzes bepalen
Zie ook: “ Gezond, Welvarend en Wijs” of “ De Vrijheid van Leven en het Streven naar Geluk”

Resultaten voor
Kinderen, Families en Gemeenschappen
Een Werkschema

? Gezonde geboorten
? Gezonde kinderen en volwassenen
? Kinderen voorbereid voor de basisschool
? Kinderen maken school af
? Jongeren komen niet in problemen
? Stabiele families
? Families hebben voldoende inkomen
? Veilige en zorgzame gemeenschappen
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Georgia Policy Council
for Children and Families
Resultaten
? Gezonde kinderen
? Kinderen voorbereid voor school
? Kinderen maken school af
? Sterke families

Rapporten

? Families zijn in staat om in eigen
inkomen te voorzien

Georgia

San Mateo, CA

Dayton, OH

Santa Cruz, CA
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Placer County, California
RESULTATEN voor KINDEREN

VEILIG
GEZOND
THUIS
IN SCHOOL
NIET IN PROBLEMEN
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WEGEN

geen

Naar groeiende resultaten

WENSEN
Op zichzelf staand

1. SAMENWERKING
2. HERVORMING VAN HET SYSTEEM
3. INTEGRATIE DIENSTVERLENING
4. DECENTRALISATIE
5. GEZAMENLIJKE FONDSEN
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Lekkend dak
(Resultaat van nadenken in het dagelijks leven)
Ervaring:
Maatstaf:

cm water

Niet OK

? Gemaakt
De curve ombuigen

Verhaal achter het uitgangspunt (oorzaken):
Partners:
Wat werkt:
Actieplan:

“We hebben het
geld niet dus
moeten we gaan
nadenken.”
Lord Rutherford
1871 - 1937
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Criteria voor

Keuze van Indicatoren
zoals Primaire versus Secondaire Maatstaven

Communication Power
Spreekt de indicator een groot deel van de betrokkenen aan?

Proxy Power
Zegt de indicator iets van centraal belang voor het resultaat?
Brengt de indicator overzicht in de data MASSA?

Data Power
Beschikbaarheid van data op een periodieke basis en van goede kwaliteit.

Kiezen van indicatoren
Werkblad
Veilige gemeenschap
Uitkomst van het resultaat:_______________________
Kandidaat Indicatoren

Communication
Power

Proxy
Power

Data
Power

Maatstaf1

H M L

H M L

H M L

H

H

H

H

H

L

Maatstaf2
Maatstaf3
Maatstaf4
Maatstaf5
Maatstaf6
Maatstaf7
Maatstaf8

Data
Ontwikkeling
Agenda
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3-delige Indicatorenlijst voor elk resultaat
Deel 1: Primaire Indicatoren
? 2 of 3 of 4 “Hoofdlijn” Indicatoren
? Wat ‘betekent’ dit resultaat voor de gemeenschap
? Komt overeen met de ‘Public Square Test’

Deel 2: Secondair Indicatoren
? Al het andere dat ook maar nuttig is (Niets wordt verspild.)
? Wordt later gebruiktvoor het verhaal achter de curve

Deel 3: Data Ontwikkeling Agenda
? Nieuwe data
? Data die hersteld moeten worden (kwaliteit, passend zijn
etc.)

De Zaak van de Basislijn
H
M OK?
L

Point to Point

Verleden

De curve ombuigen

Toekomst

Basislijnen hebben 2 delen: verleden en toekomst
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De kosten van slechte resultaten
De kosten om problemen achteraf te herstellen

Convergentie
van kosten & opbrengsten

Opbrengsten
$300 billion

Kosten

Investeringslijn

Investeer in preventie om jaarlijkse kosten te drukken of te vermijden.

2005
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SLECHT

Omslag
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Alternatief voor Traditionele Evaluatie Methoden:
AANTONEN van een BIJDRAGE
Aan complexe veranderingen… vereist 3 elementen:
Een curve om te buigen
2 …en dit had een
passende relatie met….
3 …. het buigen
van de curve

1 We probeerden a heleboel
wegen die een geloofwaardige
kans maakten om dingen te
veranderen …

c FPSI
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“Als ik jou erbij betrek,
word je mijn partner.
Als ik je buitensluit,
word je mijn rechter.”
- Rosell

Resultaat
verantwoording
Voor Programma’s, Agentschappen
and Dientverleners
Fiscal Policy Studies Institute
Santa Fe, New Mexico
www.resultsaccountability.com
www.raguide.org
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RESULTAATVERANTWOORDING
bestaat uit twee delen:

Bevolkingsverantwoording
over het welzijn van de
GEHELE BEVOLKING
Voor Buurten – Gemeenten – Provincies – Staten - Naties

Prestatieverantwoording
over het welzijn van de
DOELGROEP
Voor Programma’s – Agentschappen – en Dienstverleners

“Alle prestatiemaatstaven
die ooit hebben bestaan
in ongeacht elk programma
in de gehele geschiedenis
komen neer op op het beantwoorden
van twee met elkaar verbonden
vragen.”
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Prestatiemaatstaven
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe
Veel

Hoe
Goed

deden we?

deden we het?

(#)

(%)

Performance Measures

Inspanning
Hoe hard deden we ons best?

Effect
Is iemand er beter van
geworden?
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Prestatiemaatstaven

Inspanning
Hoe
veel

Hoe
goed
Effect

Prestatiemaatstaven

Output
Effect

Input
Inspanning

Kwantiteit

Hoe veel
diensten
hebben we
verleend?
Hoe veel verandering / effect
hebben we
bereikt?

Kwaliteit

Hoe goed
hebben we
ze verleend?

Welke kwaliteit
van verandering/
effect hebben we
bereikt?
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Effect

Inspanning

Prestatiemaatstaven
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel
hebbe we
gedaan?

Hoe goed
hebben we
dit gedaan?

#

Is iemand er
beter van
geworden?

%

Inspanning

Onderwijs
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal studenten

Verdeling
student-docent

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

Aantal
afgestudeerden
middelbare
school

Percentage
afgestudeerden
middelbare
school
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Inspanning

Onderwijs
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal studenten

Verdeling
student-docent

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

Aantal leerlingen MO die
tijdig afstuderen en een
vervolgopleiding volgen of baan vinden na
hun examen

Percentage leerlingen
MO die tijdig afstuderen
en een vervolgopleiding volgen of
baan vinden na hun
examen

Inspanning

Gezondheidskliniek
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal
behandelde
patienten

Percentage
patienten dat
binnen een uur
behandeld werd

Is iemand er beter van
geworden ?

Effect

Winst bedrag

Winst percentage

Aantal herstelden

Herstel percentage

(voor patienten van de kliniek)

(voor patienten van de kliniek)
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Inspanning

Consultatiebureau
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal
behandelde
patienten

Percentage
patienten dat
binnen een uur
behandeld werd

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

#
%
kinderen volledig kinderen volledig
ingeënt
ingeënt
(door het bureau)

(door het bureau)

Inspanning

Drug/Alcohol behandelingsprogramma
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal
behandelde
personen

Percentage
geschoolde/
gecertifceerde
medewerkers

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

Aantal cliënten
afgekickt van
alcohol & drugs

- direct na afloop
- 12 maanden na afloop

Percentage cliënten
afgekickt van
alcohol & drugs
- direct na afloop
- 12 maanden na afloop
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Inspanning

Brandweerkazerne
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Aantal keren
uitgerukt

Hoe snel bij de
brand

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

Hoeveelheid
schade aan
gebouwen bij
meldingen

Percentage
schade aan
gebouwen bij
meldingen

Inspanning

General Motors
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

# productie per uur

Arbeiders per
geproduceerd
voertuig

# tonnen staal

Effect

Is iemand er beter van
geworden ?

# auto’s verkocht

% Markt aandeel

$ winst bedrag

Winst per aandeel

$ autowaarde na 2
jaar

% autowaarde na
2 jaar

Source: USA Today 9/28/98

25

Effort

Niet alle prestatiemaatstaven zijn gelijkwaardig
Kwantiteit

Kwaliteit
Kwaliteit

Hoe veel hebben we
gedaan?

Hoe goed hebben we
dit gedaan?

Minst

Ook
erg belangrijk

belangrijk
Is iemand er beter van
geworden ?

Effect

Meest
belangrijk

RBA bevat alle categorieën van prestatiemaatstaven
(in de geschiedenisvan het heelal)
TQM
Kosten

Produkt
Output
Impact

Effect

Proces
Input

Inspanning

Kwantiteit

Kwaliteit

Effici ëntie, adm. overhead, kosten per
eenheid, verhouding inzet personeel,
personeelsomzet, personeels moreel,
toegankelijkheid, wachttijden,
wachtlijsten, personeelsveiligheid

Klant tevredenheid
(kwaliteit dienstverlening
& klantenvoordeel)

*

1. Hebben we j e
goed behandeld?

2. Hebben we j e
probleem
Kosten / Opbrengst verdeling verholpen?
Rendement van de investering
Klant resultaat of omzet per klant

Voordeelwaarde

Effectiviteit
Toegevoegde waarde
Productiviteit

* ‘s Werelds eenvoudigste complete
klanttevredenheidsonderzoek
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Inspanning

De kwestie van controle
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel hebben we gedaan ?

Hoe goed hebben we het
gedaan?

Meest
Controle
Is iemand er beter van geworden?

Effect

Minst
Controle
Partnerschappen

De kwestie van gebruik
1. Het eerste doel van prestatiemeting is
prestaties te verbeteren.
2. Vermijd de prestatiemeting betekent
bestraffing valkuil.
? Creëer een gezonde organisatie omgeving.
? Begin klein.
? Bouw gelijktijdig bottom-up en top-down.
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Prestaties vergelijken
1. Met ons zelf
Kunnen we het beter dan in ons verleden?

2. Met anderen
Als tenminste eerlijk appels met appels vergeleken worden.

3. Met standaarden
Als we weten wat goede prestaties zijn.

Prestaties vergelijken
1. Met ons zelf eerst
kunnen we het beter dan
in ons verleden?

Gebruik een GRAFIEK
VAN DE BASISLIJN
OP DE MUUR

2. Met anderen
Als tenminste eerlijk appels met
appels vergeleken worden.

3. Met standaarden
Als we weten wat goede prestaties zijn.
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De kwestie van normen
1. Kwantiteits- of Inspanningsnormen zijn
soms VAST VERANKERD
?
?
?
?

Inspanning

kwantiteit

Personeelsbezetting kinderopvang
Verwerkingstijd applicaties
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Reactietijd bij kindermishandeling

Effect

MAAR
2. Kwaliteits- of Effectnormen zijn
bijna altijd EXPERIMENTEEL
? Hersteltijden na ziekenhuisopname
? Uitplaatsing en baanbehoud cijfers
? Recidivisme cijfers

EN

3. Beide vereisen een VASTGELEGDE en
GEACCEPTEERDE OMSCHRIJVING van
wat goede prestaties zijn.

Geavanceerde Basislijn Weergave
Creëer doelstellingen
alleen wanner ze:
REDELIJK & NUTTIG zijn

Doel (lijn)
Doelstellling of Norm

?

Vermijd mogelijk publieke
uitspraken over jaardoelen.

Uw Basislijn

Vergelijkende Basislijn

In plaats daarvan :
Tel alles beter dan de
basislijn als vooruitgang.
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Effect

Inspanning

Programma Prestatiemaatstaven
Kwantiteit

Kwaliteit

Hoe veel
deden we?

Hoe goed
deden we
dit?

Is iemand er beter van
geworden?
#

%

Alle data hebben twee gezichten

Leken

Technische

Definitie

Definitie

MO afstudeerpercentage

% ingeschreven 1 juni dat slaagtop 15 juni
% ingeschreven op 1 sept. dat slaagtop 15 juni
% ingeschreven in het 1e jaar dat slaagtin het 4e
jaar
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Het kaf van het koren scheiden

Types van maatstaven die in elk kwadrant terugkomen

Hoe veel deden we?

# Cliënten/klanten
geholpen
# Activiteiten (per
soort activiteit)

Hoe goed deden we dit?
% Gemeensch. maatstaven
e.g. verhouding cliënt/staf, cijfers
werkbelasting, omzet per werknemer,
werknemerstevredenheid, %personeel
volledig gekwalificeerd, kosten per afdeling

% Activiteitspecifieke
maatstaven
bijv. % passend, %cliënten die activiteit
afmaken, % correct en compleet, %
vergadernorm

Is iemand er beter van geworden?
% Competenties / Kennis

#

(bijv. opvoedkundige competenties)

#

% Houding / Opinie

Punt op tijd
vs. punt om te
verbeteren

#

(bijv. t.o.v. drugs)

% Gedrag

(bijv. school bezoek)

% Omstandigheden

#

(bijv. werkend, vastewoonplaats)

Keuzee hoofdlijn maatstaven en de Data Ontwikkeling Agenda
Kwantiteit

Kwaliteit

Inspanning

Hoe veel deden we?

Hoe goed deden we dit?

#

Maatstaf1 ----------------------------

%

Maatstaf8 ----------------------------

#

Maatstaf2 ----------------------------

%

Maatstaf9 -----------------------------

#

Maatstaf3 ----------------------------

%

Maatstaf10 ---------------------------

#

Maatstaf4 ----------------------------

%

Maatstaf11 ---------------------------

#

Maatstaf5 ----------------------------

%

Maatstaf12 ---------------------------

#

Maatstaf6 ----------------------------

%

Maatstaf13 ---------------------------

#

Maatstaf7 ----------------------------

%

Maatstaf14 ---------------------------

#3 DOA
#2 Hoofdlijn

Effect

Is er iemand beter van geworden?
#

Maatstaf15 ----------------------------

%

Maatstaf15 ----------------------------

#

Maatstaf16 ----------------------------

%

Maatstaf16 ----------------------------

#

Maatstaf17 ----------------------------

%

Maatstaf17 ----------------------------

#

Maatstaf18 ----------------------------

%

Maatstaf18 ----------------------------

#

Maatstaf19 ----------------------------

%

Maatstaf19 ----------------------------

#

Maatstaf20 ----------------------------

%

Maatstaf20 ----------------------------

#

Maatstaf21 ----------------------------

%

Maatstaf21 ----------------------------

#2 DOA
#3 Hoofdlijn
#1 Hoofdlijn
#1 DOA
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Hoe
Bevolkings
&
Prestatie
verantwoording

SAMEN PASSEN

De BAND Tussen BEVOLKING and PRESTATIE
BEVOLKING VERANTWOORDING
Gezonde geboorten

BEVOLKINGS
RESULTAAT

Cijfers van babies met te laag geboortegewicht

Stabiele families
Cijfers over verwaarlozing of mishandeling van kinderen

Kinderen succesvol op school
Percentage dat tijdig slaagt voor middelbare school diploma

PRESTATIE VERANTWOORDING
Jeugd Welzijns Programma
# afgeronde
onderzoeken

% afgerond
binnen 24 uur
na melding

# herhaalde
mishandeling
/verwaarlozing

% herhaling
mishandeling
/verwaarlozing
KLANT
RESULTAAT

RELATIE
VERHOUDING
Overzicht
van maatstaven
Aangewezen
verantwoordelijk
heid
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De BAND Tussen BEVOLKING and PRESTATIE
BEVOLKINGS VERANTWOORDING
BEVOLKINGS
RESULTAAT
Cijfers babies met te laag geboortegewicht

Gezonde geboorten

kinderen voorbereid voor school
Percentage kleuters dat slaagt voor ‘kleutertoets’

Zelfvoorzienende families
Percentage ouders dat een inkomen verdient

PRESTATIE VERANTWOORDING
Arbeidreïntegratie programma
# personen die
een training
volgden

Kosten per
persoon per
training

# personen die
baan met
basissalaris
verwierven

% personen met

RELATIE
VERHOUDING
Overzicht
van maatstaven
Aangewezen
verantwoordelijk
heid

baan en
basissalaris

KLANT
RESULTAAT

35

Bevolkingsverantwoording

Resultaat: aan wat u het directs bijdraagt.
Indicatoren:

Elke keer
dat je een
presentatie
maakt,

Verhaal:
Partners:
Wat zou het kosten?:

Gebruik een
2-delige
aanpak

Progamma:
Prestatiemaatstaven

Uw rol
rol: als deel van een grotere strategie.
Prestatieverantwoording

Verhaal:
Partners:
Actieplan voor verbetering:

Division #1
Program #1
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Framework Crosswalk Analysis
Population Results
(For Population Well-being, Across Communities,
Across Systems)

1. Population
2. Results (Outcomes, Goals)
3. Indicators (Benchmarks)
Data Development Agenda
Report Card
4. Baseline
5. Story behind the baseline
Cost of Bad Results
Research Agenda Part 1
6. Partners
7. What works
Research Agenda Part 2
8. Action Plan (strategy)
9. Funding Plan (budget)

Example

Framework:
Logic
Model

__________

Goal

Program Performance
(For Programs, Agencies and Service Systems)

1. Customers (Clients)
2. Performance measures
Customer results
Quality of Effort
Quantity of Effort
Data Development Agenda
3. Baseline
4. Story behind the baseline
Research Agenda Part 1
5. Partners
6. What works
Agency/program actions
Partner's actions
Research Agenda Part 2
7. Action Plan (strategy)
8. Funding Plan

Outcome
Output

Activity
Input
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Directievergadering
AGENDA
1. Nieuwe gegevens
2. Nieuw verhaal over de curves
3. Nieuwe partners
4. Nieuwe information over wat werkt.
5. Nieuwe informatie over financiering
6. Verandering in actieplan en budget
7. W.V.T.T.K.

Verschillende soorten vooruitgang
1. Data
a. Bevolkingsindicatoren Echt gebogen curves:
beweging naar een betere situatie vanaf de basislijn.

b. Programma prestatie maatstaven:
klantengroei en betere service:
Hoe veel deden we?
Hoe goed deden we dit?
Is iemand er beter van geworden?

2. Realisaties: Positieve activiteiten, niet hierboven genoemd.
3. Verhalen achter de statistieken die aantonen dat individuelen
beter af zijn.
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Wat Nu?
Een basis actieplan voor resultaatverantwoording

SPOOR 1: BEVOLKINGS VERANTWOORDING

?
?
?
?

Bepaal resultaten
Bepaal indicatoren, basislijnen en grafieken op de muur
Ontwikkel een rapportagemethodiek voor de indicatoren
Richt actiegroepen op om de curves te buigen

SPOOR 2: PRESTATIE VERANTWOORDING

? Prestatiemaatstaven, en grafieken op de muur
voor programma’s, agentschappen en dienstverleners
? Gebruik 7 vragen van supervisor tot supervisor en
programma tot program in management, budgeting en
strategische planning

TER AFSLUITING
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“Als je doet wat je
altijd deed,
krijg je wat je altijd
kreeg.”
Kenneth W. Jenkins
President, Yonkers NY NAACP

BEDANKT !
WEBSITES:
www.raguide.org
www.resultsaccountability.com
BOEKEN BESTELLEN:
www.trafford.com
www.amazon.com
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OEFENINGEN

Fiscal Policy Studies Institute
Santa Fe, New Mexico
www.resultsaccountability.com
www.raguide.org

Buig de curve oefening: Bevolkings welzijn
5 min: Uitgangspunten
- tijdwaarnemer en verslaglegger
- geografisch gebied
- twee petten (je eigen plus je partner’s)

10 min: Basislijn

- kies een resultaat en een curve om te buigen
- voorspelling – OK of niet OK?

15 min: Verhaal achter de basislijn
- oorzaken/krachten aan het werk
- informatie & onderzoek agenda deel 1 - oorzaken

15 min: Wat werkt? (Wat is ervoor nodig?)

10 min:

Twee wijzers
naar acties

- wat kan dit werk bijdragen?
- de bijdrage van elke partner
- gratis / goedkope ideeën
- informatie & onderzoek agenda deel 2 – wat werkt
Rapportage beperk aantekeningen tot een pagina
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4. --------- Op de muur

EEN PAGINA Buig de Curve Rapport: Bevolking

Resultaat: _______________
Indicator
Basislijn

Indicator
(Leken definitie )

Verhaal acher de basislijn
----------------------------------------------------- (Zo veel als nodig toevoegen)

Partners
----------------------------------------------------- (zo veel als nodig toevoegen)

Drie beste ideeën – wat werkt
1. --------------------------2. --------------------------3. ---------Gratis / goedkoop
4. --------- creatief en origineel

Kort &
krachtig

De eerste stap in prestatieverantwoording is een

GRENS TE TEKENEN
rond iets dat een
ORGANISATIONELE of FUNCTIONELE INDENTITEIT is

De hele
organisatie

Divisie A
Unit

ctie
Fun

Divisie B
Unit
1

Divisie C

44

Welke soort PRESTATIE MAATSTAF?
Linksboven

? # personen geholpen

Rechtsonder

? % deelnemers die een baan verwierven

Rechtsboven

? personeelsomzetcijfer

Linksonder
Rechtsonder

? # deelnemers die een baan verwierven
? % kinderen die in groep 3 al konden lezen

Linksboven

? kosten per eenheid dienstverlening

Linksboven

? # toepassingen verwerkt

Rechtsonder

? % patiënten die volledig herstellen

Buig de curve oefening: Programma prestaties
5 min: Uitgangspunten
- tijdwaarnemer en verslaglegger
- bepaal een programma om aan te werken
- twee peten (je eigen plus je partner’s)

10 min: Prestatiemaatstaf basislijn

- kies 1 maatstafom mee te werken – uit het kwadrant linksonder
- voorspel – OK of niet OK?

15 min: Verhaal achter de basislijn
- oorzaken/krachten aan het werk
- informatie & onderzoek agenda deel 1 - oorzaken

15 min: Wat Werkt? (Wat is ervoor nodig?)

10 min:

Twee wijzers
naar acties

- wat kan dit werk bijdragen?
- bijdrage van elke partner
- gratis / goedkope ideeën
- informatie & onderzoek agenda deel 2 – wat werkt
Rapportage Beperk aantekeningen tot een pagina
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4. --------- Op de muur

EEN Pagina Buig de curve rapport: Prestatie

Programma: _______________
Prestatie
Maatstaf
Basislijn

Prestatiemaatstaf
(Leken definitie )

Verhaal achter de basislijn
----------------------------------------------------- (Zoveel toevoegen als nodig)

Partners
----------------------------------------------------- (Zoveel toevoegen als nodig)

Drie beste ideeën – wat werkt
1. --------------------------2. --------------------------3. ---------gratis / goedkoop
4. --------- creatief en origineel

Kort &
krachtig
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DRAFT

Wyoming Strategic Planning Design - Part I
(To be completed by the Governors Planning Deptartment)I

Quality of Life Result:
E.g. A Clean Environment, A Prosperous Economy, Strong Stable Families, Children Ready for and
Succeeding in School, etc.

Why is this important?
Briefly explain, so a taxpayer could understand, why this quality of life condition is important to
the people of Wyoming.

How are we doing?
Show the 3 to 5 most important indicators in the form of baselines with at least 3 years of actual
history. Optional: provide a 2 year forecast at current effort level.

The story behind the baselines:
Explain, so a taxpayer could understand, the causes behind the indicator baselines above. Use
additional data as necessary to tell this story.

What it will take to do better and the role of state government:
Include no-cost and low-cost ideas and the role of the state's partners.

Appendix A: Data development Agenda: List priorities for new or better indicator data
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Wyoming Strategic Planning Design - Part II

DRAFT

Same format for Departments, Divisions and Programs

Department/Division/Program:
Contribution to Wyoming Quality of Life:
Briefly explain, so a taxpayer could understand, how your (Dept/Div/Prog), in conjunction with other public and
private partners, contributes to the quality of life of the people of Wyoming.

Basic Facts:
Show total number of staff and size of budget in total and general funds.
List the 5 most important programs or functions and show annual number served,

Performance:
Show the 3 to 5 most important performance measures in the form of baselines with at least 3 years of actual
history. Optional: provide a 2 year forecast of performance at current effort level.
Performance measures must be those that best answer the questions:
- How well are we delivering service?
- Are our customers better off? (CUSTOMER RESULTS)

Story behind (last 3 years of) performance:
Briefly explain, so a taxpayer could understand, the causes behind your performance for the last few years,
including an explaination of the picture of performance shown in the baselines above. Reference your
accomplishments where they have contributed. Use additional performance data as necessary to tell this
story. Best formatting is short paragraphs with first sentence underlined.

What do you propose to do to improve performance in the next 2 yrs?
Include no-cost and low-cost ideas and the contribution of partners. Best formatting is short paragraphs with
action item underlined.

Appendix A: Data development Agenda: List priorities for new or better data on performance
Appendix B: Link to Budget: Provide detail on priorities identified above which show in the current or proposed budget.
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Excerpt from “Trying Hard Is Not Good Enough”

A 5-step method for identifying performance measures
for any program in 45 minutes
The following five step scripted process is the best way to select the most important
performance measures and identify a Data Development Agenda for any program or service.
With practice, this process can be completed in about 45 minutes. Participants should each
have a copy of the performance measurement summary on page 28.
Step 1. How much did we do? Draw the four quadrants on a piece of flip chart paper.
Start in the upper left quadrant. Write down the measure “number of customers served.”
Ask if there are better, more specific ways to count customers or important
subcategories of customers and list them, such as the number of children with
disabilities served.
Next, ask what activities are performed. Convert each activity into a measure. The
activity of “training people” becomes number of people trained. Paving roads becomes
number of miles of road paved. When you're finished, ask if there are any major
activities that are not listed. Don’t try to get every last detail, just the most important
categories of customers and activities.
Step 2. How well did we do it? Ask people to review the common measures listed in
the upper right quadrant of the performance measurement summary. Write each one
that applies in the upper right quadrant of the flipchart paper.
Next take each activity listed in the upper left quadrant and ask what measures tell how
well that particular activity was performed. If you get blank looks, ask if timeliness or
accuracy matters. Convert each answer into a measure and be specific. The timeliness
of case reviews becomes percent of case reviews completed on time. If you are not sure
whether a measure goes in the upper right or lower right quadrant, put it where you
think best and move on. All the measures in both quadrants will be considered equally
in Steps 4 and 5.
Step 3. Is anyone better off? Ask "If your program works really well, in what ways
are your cus tomers’ lives better? How could we observe this? How could we measure
it?” Create pairs of measures (number and percentage) for each answer. For example,
the number of clients who get jobs goes in the lower left quadrant. And the percent of
clients who get jobs goes in the lower right quadrant. It saves time, when entering these
measures, to write them only once in the lower right quadrant, and place # signs in the
lower left quadrant across from each measure.
Identifying whether anyone is better off is the most interesting and challenging part of
this process. Dig deep into the different ways in which service benefits show up in the
lives of the people served. Explore each of the four categories of better-offness: Skills /
Knowledge, Attitude / Opinion, Behavior, and Circumstance. If people get stuck, try
the reverse question: "If your service was terrible, how would it show up in the lives of
your customers?"
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Look first for data that is already collected. Then be creative about things that could be
counted and how the data could be generated. It is not always necessary to have data for
all of your customers. Data based on samples can be used. Pre and post testing can be
used to show improvement over time in skills, knowledge, attitude and opinion. When
no other data is available, ask clients to self-report about improvements or benefits.
Keep in mind that all data have two incarnations: a lay definition and a technical definition.
The lay definition is something that everyone can understand. The technical definition gives
the exact way in which the measure is constructed. For example, “high school graduation rate”
is a lay definition with many possible technical definitions. The easiest technical definition is
the number who graduate on June 15th as a percentage of enrollment on June 1st . This will
always be close to 100%. A tougher technical definition would compare graduation numbers to
enrollment on September 30 of the previous year. A still tougher definition would compare
graduation to the enrollment of 9th graders four years earlier. Each technical definition
constitutes a separate measure.
When you complete step 3, you will have filled in the four quadrants with as many entries as
possible. In steps 4 and 5, we use a shortcut method to assess the communication, proxy and
data power of each measure and winnow these down to the most important measures.
Step 4. Headline measures: Review the list of upper right and lower right quadrant
measures and identify those for which there is good data. By good data we mean that
timely and reliable data for the measure is available today or could be produced with
little effort. Put a circle next to each one of these measures. Next, ask "If you had to
talk about the performance of your program in a public setting, such as a public hearing
or conference, and you could only use one of the measures with a circle, which one
would you choose?" Put a “#1” by the answer. Then ask "If you could have a second
measure... and a third?" You should identify no more than 3 to 5 measures. These
should be a mix of upper right and lower right measures. These choices represent a
working list of headline measures for the program.
Step 5. Data Development Agenda: Ask, "If you could buy one of the measures for which
you don't have data, which one would it be?" The word “buy” is used because data is expensive
both in terms of money and worker time. With a different colored marker, write DDA #1 next
to the chosen measure. "If you could buy a second measure... and a third?" List no more than 3
to 5 measures. These measures are the program’s Data Development Agenda in priority order.
This process leads to a three part list of performance measures:
Headline measures: Those 3 to 5 most important measures for which you have good
data, the measures you would use to present your program's performance in a public
setting.
Secondary measures: All other measures for which you now have good data. These
measures will be used to help manage the program, and will often figure in the story
behind the baselines.
Data Development Agenda : A prioritized list of measures where you need new or better data.
You will later need to make a judgment about how far down this list you can afford to go.
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A Simplified View of

Results Accountability
for Community-wide Efforts
to Improve the Well-being of Whole Populations
Answer these questions (every week, month, quarter or year):
1. What population are we concerned about?
2. What conditions of well-being do we want for these folks? (results)
3. How could we measure these conditions? (experience & indicators)
4. How are we doing on the most important measures? (baselines)
5. Who are the partners who have a role to play in doing better?
6. What works (what would it take) to do better?
7. What do we propose to do?

Put it in this format:
Result: Clean Environment
Indicator Baselines

Optional Appendices

Story behind the baselines

A. Data Development Agenda
B. Information and Research
Agenda (about causes & what works)

What it would take to turn the curves?

C. Secondary Measures detail
D. Partners detail

What we and our partners propose to
do.

E. Current actions (that are working)
Link to
Budget

F. Proposed next year detail
G. 2 to 10 Year agenda detail

FPSI
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A Simplified View of

Performance Accountability
for Programs, Agencies and Service Systems
Answer these questions (every week, month, quarter or year):
1. Who are our customers? (customer population)
2. How can we measure if our customers are better off?
(customer results)
3. How can we measure if we're delivering service well?
4. How are we doing on the most important of these measures?
(baselines and the story behind the baselines)
5. Who are the partners who have a role to play in doing better?
6. What works to do better?
7. What do we propose to do?

Put it in this format:
Program: Road Maintenance
Mission or Purpose of the Program
Performance Measure Baselines
Optional Appendices
A. Data Development Agenda
B. Information and Research
Agenda (about causes & what works)

Story behind the baselines

C. Secondary Measures detail
D. Partners detail

What will be done to improve
performance in the next two years.

E. Current actions (that are working)
Link to
Budget

F. Proposed next year detail
G. 2 to 10 Year agenda detail

-

FPSI
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A Simplified View of

Results Based Grantmaking
for Foundations and Other Funders
Answer these questions (every week, month, quarter or year):
1. What conditions of well-being do we hope to affect for the better (results)?
2. How would we recognize those conditions in measureable terms
(indicators)?
3. For the places we are considering helping, how are they doing on these
measures (baselines)?
4. What is the story behind the baselines?
5. Who are the partners who have a potential role to play in doing better?
6. What would it take to turn the curves? What strategy should the community
(city, county, state) as a whole pursue to make this happen?
7. What is our role in that larger strategy?

Put it in this format:
Result: Children live in safe and
loving families
Indicator
Baselines
(and/or Service System Performance baselines

Optional Appendices

Story behind the baselines

A. Data Development Agenda
B. Information and Research
Agenda (about causes & what works)

What would it take (what complete
strategy is required) to turn the curves?

C. Secondary Measures detail
D. Partners detail (current & potential)
E. Current actions (that are working)

Our role in this larger strategy

Link to
Budget

F. Proposed next year detail
G. 2 to 10 Year agenda detail

FPSI
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Excerpt from “Trying Hard Is Not Good Enough” by Mark Friedman

RESULTS ACCOUNTABILITY IMPLEMENTATION
Self Assessment Questions
1. Has your group or organization adopted a common language using the tool for choosing a
common language or some other method? Does this common language allow you to clearly
distinguish population and performance accountability?
2. Has your organization identified one or more population level results or conditions of wellbeing stated in plain language to which your work contributes?
a. Have you identified the 3 to 5 most important indicators for each of these results?
b. Have you created a baseline with history and a forecast for each of these measures?
c. Have you analyzed the story and causes behind these baselines?
d. Do you have a written analysis of what it would take to turn these conditions
around at the national, state, county, city or community level?
e. Have you articulated the role your organization plays in such a strategy?
3. Has your organization established the 3 to 5 most important performance measures for what
you do, using the performance accountability categories How much did we do? How well did
we do it? Is anyone better off?
a. Have you created a baseline with history and a forecast for each of these measures?
b. Do you track these measures on a daily, weekly, monthly or quarterly basis?
c. Do you periodically review how you are doing on these measures and develop
action plans to do better using the performance accountability 7 questions?
d. Have you adapted your organization’s management, budget, strategic
planning, grant application, and progress reporting forms and formats to reflect
systematic thinking about your contribution to population conditions and your
organization’s performance?
4. Are the population and performance baseline curves you are trying to turn displayed
prominently as one or more charts on the wall?
5. Have you identified an in- house expert to train and coach other staff in this work?
6. Have you turned any curves?
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