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De weg naar een effectieve interventie wordt afgelegd met vallen en opstaan.
Onderzoek naar hoe de uitvoering in de praktijk verloopt, versnelt dit proces van
vallen en opstaan. Met onderzoek kunnen positieve en negatieve aspecten van
een interventie worden opgespoord en verbeterd. In dit informatieblad gaan we
in op een specifieke vorm van onderzoek: de procesevaluatie. Met behulp van
deze informatie kunnen interventie-eigenaren zelf een procesevaluatie opzetten
en uitvoeren of het gesprek hierover aangaan om tot afspraken te komen
wanneer ze de procesevaluatie willen uitbesteden.
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Bijlage

Procesevaluatie van interventies, hoofd- en subvragen
1. Is de interventie uitgevoerd volgens plan?
•

Welke geplande activiteiten zijn wel en welke niet uitgevoerd?

•

In hoeverre zijn de activiteiten uitgevoerd zoals ze bedoeld waren?

•

Zo nee, waarom zijn activiteiten niet of niet zoals gepland uitgevoerd? Waren er bijvoorbeeld
voldoende materialen, waren ze van goede kwaliteit en zijn ze op de juiste plek
terechtgekomen? Hadden de begeleiders voldoende tijd voor de uitvoering?

2. Wat is het bereik van de interventie?
•

Hoeveel deelnemers zijn er bereikt? Geef hierbij de tijdsperiode aan waarover je meet en – indien
relevant – het aantal locaties.

3.

•

In hoeverre wordt de beoogde doelgroep van deelnemers bereikt?

•

Wie haakte af en waarom?

Hoe is de waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders?
•

Hoe hebben deelnemers de interventie ervaren? Denk hierbij aan de waardering van materialen
en activiteiten, of er voldoende ruimte voor eigen inbreng is, hoe de begeleiding ervaren wordt
etc.

•

Wat heeft de interventie de deelnemers opgeleverd en is dit in lijn met de doelen?

•

Heeft de interventie de deelnemers opgeleverd wat ze ervan hadden verwacht?

•

Wat gaat volgens de deelnemers in de uitvoering goed en wat kan beter?

•

Hoe hebben uitvoerders de interventie ervaren? Wat vinden zij sterke kanten, wat kan beter?
Denk hierbij aan gewenste voorkennis, inhoud van de training of train-de-trainer, beschikbare
materialen, activiteiten en de samenwerking met anderen.

4. Wat zijn de succes- en faalfactoren:
•

Kun je in de aanpak en de uitvoering van de aanpak (planning, condities, etc) momenten of
processen aanwijzen die bijgedragen hebben aan het succes?
Bijvoorbeeld: het aansluiten bij motieven en belangen van partners of initiatiefnemers,
draagvlak, besluitvorming, middelen, faciliteiten, persoons- en organisatiekenmerken van
uitvoerders

•

Kun je zo ook tegenvallers en barrières aanwijzen?
Bijvoorbeeld: regelgeving die contraproductief uitpakt, benodigde tijdsinvestering, onvoldoende
aansluitende selectie. Zie ook de voorbeelden bij succesfactoren.

•

Hoe is de samenwerking met andere partners/partijen verlopen? Hielden de samenwerkingspartners zich aan de afspraken?

•

Heeft de interventie ongewenste of juist gewenste onvoorziene processen op gang gebracht? Zo
ja, welke?

•

Zijn er tijdens de uitvoering van de interventie externe gebeurtenissen geweest die betrekking
hebben op het thema van de interventie en mogelijk invloed hebben gehad op het proces?
Bijvoorbeeld: Heeft nieuwe wet- of regelgeving geleid tot aanpassingen in de interventie. Zo ja
welke? Was er sprake van specifieke opinievorming t.a.v. de interventie bij publiek,
belangengroepen, politiek en media? Zo ja, waaruit bestond die?

5. Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden gedaan voor
verbetering van de interventie?
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