
                                           

QuickScan: hoe effectief is mijn interventie? 
5 stappen op weg naar overdraagbaarheid, kwaliteit en effectiviteit  

versie: november 2017 

 
U heeft een aanpak ontwikkeld welke met succes in de praktijk wordt toegepast. U krijgt positieve 

reacties van uitvoerders en van de doelgroep. Wat kunt u nog meer doen om van uw aanpak een 

effectieve sociale interventie te maken? Deze QuickScan geeft snel inzicht in hoe ver u al op weg bent 

als het gaat om het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van uw interventie en de (nog) te 

nemen stappen. 
 
 
Stap 1: Een goede beschrijving 
Een goede beschrijving maakt de interventie voor collega’s binnen en buiten de eigen instelling 

overdraagbaar. Ook leidt het tot aanscherping en kwaliteitsverbetering van de interventie.  
 

 
1. Is mijn interventie concreet uitgewerkt in een handboek of handleiding, zodat an-

deren ermee aan de slag kunnen? 

2. Is ten minste het doel, de doelgroep en de aanpak goed uitgewerkt? 

3. Zijn er andere instellingen die met behulp van het handboek (eventueel onder-

steund met training of advies) met de interventie werken? 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

 

 
Stap 2: Een goede onderbouwing 
De interventie heeft een samenhangend verhaal dat aannemelijk maakt waarom het beoogde doel 

te bereiken is met een bepaalde aanpak bij een bepaalde doelgroep. Daarbij is zoveel mogelijk ge-

bruik gemaakt van beschikbare kennis. 

 

 
4. Ligt er een heldere probleemanalyse (omvang, aard, oorzaken) aan mijn inter-

ventie ten grondslag? 

5. Is bij mijn interventie een logische samenhang tussen de probleemanalyse, de 

doelen en de aanpak? 

6. Is er gebruik gemaakt van bestaande (wetenschappelijke) literatuur, theorieën 

en/of onderzoek? 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

 
Stap 3: Evaluatie van praktijkervaringen 
De evaluatie geeft zicht op de toepassing, het bereik en de praktijkervaringen van zowel de 

uitvoerders als de doelgroep. De uitkomsten van de evaluatie biedt kansen voor verbetering van de 

interventie. 
 

 
7. Is de toepassing van mijn interventie (intern of extern) geëvalueerd? 

8. Zijn hierin de praktijkervaringen van de uitvoerders en de door hen ervaren knel-

punten en succesfactoren meegenomen? 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

 

 



9. Zijn hierin de praktijkervaringen van de doelgroep en de door hen ervaren knel-

punten en succesfactoren meegenomen? 

10. Is de interventie op basis van de bevindingen uit de evaluatie aangepast? 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 
 
Stap 4: Monitoring van resultaten 
Monitoring van resultaten is het bijhouden en registreren van de resultaten na de uitvoering van de 

interventie. Het geeft een (cijfermatige) indicatie van de mate waarin de geformuleerde doelen in de 

loop van de tijd bereikt worden.  
 

 
11. Worden de met mijn interventie bereikte resultaten gemonitord? 

12. Vindt deze monitoring systematisch plaats - als vast onderdeel van de uitvoering 

van de interventie - en worden de gegevens centraal verzameld? 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 
 
Stap 5: Effectonderzoek 
Of een interventie effectief is kun je onderzoeken door na te gaan in welke mate het doel van de 

interventie wordt bereikt. Denk daarbij allereerst aan onderzoek naar de ervaren effectiviteit: zijn de 

doelen volgens de uitvoerders en de doelgroep behaald? Verder is er effectonderzoek waarbij een 

voor-, na- en follow-up meting (na minimaal 6 maanden) plaats vindt. Hierbij worden de uitslagen 

idealiter bovendien vergeleken met metingen in een controlegroep. Ook is er onderzoek naar de 

werking van de interventie: wat werkt voor wie onder welke omstandigheden? Onderzoek naar de 

effectiviteit bestaat idealiter uit een slimme mix van onderzoeksmethoden. 

 

 
13. Is er onderzoek naar de door de uitvoerders en doelgroep ervaren effectiviteit 

van mijn interventie gedaan? 

14. Is er een effectonderzoek met een voor-, na- en follow-up meting gedaan om de 

effecten van mijn interventie vast te stellen? 

15. Is er onderzoek gedaan naar de werking van mijn interventie: wat werkt voor wie 

onder welke omstandigheden? 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 
De uitslag 

Via deze QuickScan krijg je een snelle eerste indruk van het ontwikkelingsstadium van je interventie. 

Elke stap is hierin even waardevol. Elke ingevulde ‘ja’ verdient trots en onderscheidt jouw interventie 

van vele andere interventies. Er zijn op dit moment in Nederland weinig sociale interventies die alle vijf 

stappen doorlopen hebben. De vijf stappen vormen een groeimodel. Stap voor stap kun je zo werken 

aan kwaliteitsverbetering van je interventie en ga je op weg naar een steeds effectievere interventie. 

 

Verder met je interventie 

Kijk in eerste instantie vooral bij de eerste stappen naar de ingevulde nee’s om zicht te krijgen waar je 

op dit moment het beste mee aan de slag kunt gaan. De eerste ‘nee’ is waarschijnlijk de meest 

logische vervolgstap in de ontwikkeling van jouw interventie. Meer achtergrondinformatie en 

ondersteunende instrumenten bij elk van de stappen vind je in de digitale publicatie Bouwstenen voor 

een effectieve interventie1. Verder kunnen vergelijkbare interventies je helpen bij de verdere 

ontwikkeling van je eigen interventie. Laat je daarvoor inspireren door de databank effectieve sociale 

interventies2. 

 

                                                   
1 www.movisie.nl/publicaties/bouwstenen-effectieve-sociale-interventie  
2 www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies 


