
Welke tool kan ik het beste inzetten om een economische / maatschappelijke afweging van mijn project(en) te 

maken? Onderstaande beslisboom kan hierbij helpen. Staat jouw vraag hier niet tussen, of wil je meer informatie, 

bel dan naar 020-670 05 62 en Renee van der West (r.vanderwest@decisio.nl) of Romy Hoogeveen 

(r.hoogeveen@decisio.nl)

Effectenmatrix

Resultaat: aan de hand van een 

(eventueel nog samen met u op te 

stellen) afwegingskader kwalitatief 

overzicht van effecten in 

verschillende alternatieven, 

zonder weging van die effecten. 

Wil je de effecten ten 

opzichte van

elkaar wegen?

Financiële kosten-

batenanalyse (KBA) / 

business case
nee

Resultaat: overzicht van financiële 

effecten (kosten en opbrengsten)

Maatschappelijke 

businesscase (MBC)

Resultaat: overzicht van financiële 

en maatschappelijke effecten 

(kosten en opbrengsten). 

Uitgedrukt in euro’s, zodat 

effecten onderling vergelijkbaar 

worden. Een MBS is opgebouwd 

volgens de MKBA systematiek 

maar er gelden minder strikte 

spelregels dan in een MKBA.

Maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA)

Resultaat: overzicht van financiële 

en maatschappelijke kosten en 

opbrengsten, uitgewerkt conform 

de wetenschappelijk geborgde 

methodiek en systematiek van de 

MKBA. Gedegen analyse van 

autonome ontwikkelingen en 

meerdere projectalternatieven.

Multi criteria analyse 

(MCA)

Resultaat: aan de hand van een 

(eventueel nog samen met u op te 

stellen) beoordelingskader 

kwalitatief overzicht van effecten 

in verschillende alternatieven, 

inclusief weging van die effecten. 

Afhankelijk van de fase van plan- en besluitvorming wil 

ik meer weten over:

Financiële 

effecten

Economische effecten 

(banen, bbp)

Maatschappelijke effecten

(zoals: bereikbaarheidseffecten, 

klimaat, luchtkwaliteit en geluid)

Economische impact- of 

effectenstudie

Resultaat: overzicht directe en 

indirecte bijdrage aan economie 

(banen, bbp, bestedingen, 

toegevoegde waarde)

Wil je daarbij alle maatschappelijke 

effecten in beeld brengen, varianten en 

effecten onderling vergelijken en zijn de 

plannen redelijk concreet (verder in de 

besluitvorming)?

Wil je deze effecten kwantificeren en 

monetariseren (in euro's) uitdrukken?ja

neeja

Maatwerk is mogelijk

• Alle tools kunnen goed in een proces met 

stakeholders worden uitgevoerd

• Een combinatie van methoden is ook mogelijk

• Analyses kunnen in uitgebreide of ‘light’ versie 

worden uitgevoerd

neeja

mailto:r.vanderwest@decisio.nl
mailto:r.hoogeveen@decisio.nl

