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5.  Je wilt de keuze voor een interventie 

verantwoorden

Moet je je verantwoorden voor je aanpak naar de gemeente of 

een andere opdrachtgever? Gebruik de databank om te laten zien 

dat je weloverwogen hebt gekozen voor je aanpak en wat de voor-

delen ervan zijn. Alle interventies in de databank zijn op twee of 

meer plekken toegepast en beschikken over een procesevaluatie.

4.  Je krijgt goed zicht op de kwaliteit van 

de interventies

Maar werkt een methode wel? In de databank staat bij elke 

methode de onderbouwing: is het aannemelijk dat je met deze 

aanpak je doel bij jouw doelgroep kan bereiken? Ook is al het 

beschikbare onderzoek naar de interventie op een rij gezet. Veel 

van de interventies zijn bovendien beoordeeld door onafhankelijke 

beoordelaars uit praktijk en wetenschap. Zo kun je nagaan of ze 

‘goed beschreven’, ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ zijn.

Jouw interventie in de databank

Heb je een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties 

kan worden ingezet? We nodigen je van harte uit om deze inter-

ventie bij ons aan te melden. Door plaatsing in de databank krijgt je 

interventie meer bekendheid en stel je anderen in staat om er ge-

bruik van te maken. Bovendien helpt het beschrijven van de inter-

ventie je bij het aanscherpen ervan. Je krijgt goed zicht op de sterke 

punten en ontdekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is.

 

Hoe meld je een methode aan?

Je vindt het aanmeldformulier en de criteria op www.movisie.nl/ 

effectievesocialeinterventies. Meld je aan en wij laten je weten of 

de interventie in aanmerking komt voor opname in de databank. 

Contactpersoon

Marijke Booijink, 030 789 21 23 of m.booijink@movisie.nl
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Kijk dan in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. 

Daar vind je meer dan 100 interventies, handig onderverdeeld in 

de thema’s:

In 2016 zijn de beschrijvingen van de 

interventies in de databank maar liefst  

112.000 keer bekeken en 17.000 keer 

gedownload. 

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies

• Buurtontwikkeling

• Diversiteit

• Eenzaamheid

• Huiselijk geweld

• Jongerenparticipatie

• Maatschappelijke activering

• Maatschappelijke opvang

• Mantelzorgondersteuning

• Ouderenparticipatie

• Seksueel geweld

• Sociale veiligheid

• Vrijwillige inzet

Ben je op zoek naar een goede 
manier om een sociaal vraagstuk  
aan te pakken? 

1.   Je wilt aan de slag met interventies  

die al succesvol zijn toegepast

Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden! In de sociale sector 

zijn al veel methoden ontwikkeld om problemen slagvaardig aan 

te pakken. De belangrijkste kenmerken van elke interventie staan 

in de samenvatting bij elkaar: doel, doelgroep, aanpak, uitvoe-

rende organisaties, werkzame elementen en onderzoek. Van veel 

interventies vind je in de databank ook een praktijkvoorbeeld of 

een filmpje. Bij elke interventie staan contactgegevens voor meer 

informatie, het handboek en andere materialen.

2.  Je kunt de interventie kiezen die het 

beste bij jouw vraagstuk past

In de databank vind je veel gangbare methoden bij elkaar,  

overzichtelijk onderverdeeld in 12 thema’s. Zo kun je interventies 

makkelijk vinden en vergelijken. De meeste interventies bieden 

volop ruimte voor maatwerk. 

3.  Je kunt beschikbare kennis direct 

toepassen in je eigen praktijk

De databank is een hulpmiddel. Je kunt je laten inspireren door 

interventies, of kennis opdoen over werkzame elementen bij  

de aanpak van een bepaald probleem. Wanneer je al met een  

bepaalde methode werkt, kun je met de informatie in de databank 

nagaan of je de toepassing verder kunt verbeteren. Zo verrijk je 

je eigen kennis met die van anderen. En zo ontstaat steeds beter 

zicht op wat werkt, of niet.


