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Convenant Erkenning van Interventies 
 
Inleiding 

Aan het begin van deze eeuw groeide de behoefte aan meer inzicht in de effectiviteit van 

preventie, ondersteuning, hulp of zorg in de publieke gezondheid, het sociaal domein en de 

langdurige zorg. Professionals gebruiken daarbij interventies gericht op het bevorderen van 

gezondheid, het stimuleren van ontwikkeling, het bevorderen van participatie en het 

verbeteren van kwaliteit van leven. Sinds 2015 hanteren zeven kennisinstituten1, 

samenwerkend in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies dezelfde criteria 

en werkwijze bij het beoordelen en erkennen van interventies door negen deelcommissies 

en zijn enkele honderden interventies opgenomen in de databanken van deze instituten. Het 

is van belang dat de kwaliteit en effectiviteit van interventies steeds zo groot mogelijk is. Dat 

vraagt om een lerende beweging in en door het veld én om een zo eenduidig mogelijke, 

onafhankelijke beoordeling van deze kwaliteit en effectiviteit. In dit convenant leggen de 

betrokken partijen de afspraken vast voor de samenwerking en organisatie van de erkenning 

van interventies in de periode 2020-2025. Dit convenant staat open voor aansluiting van 

andere relevante partijen. 

 

Achtergrond 

In 2005 startte het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met het ontwikkelen van een 

beoordelingssysteem voor de kwaliteit en effectiviteit van interventies. Het RIVM kreeg 

vanuit VWS de opdracht om iets soortgelijks op te zetten. Samen met het Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelden het NJi en het RIVM het eerste concept van 

een gezamenlijk erkenningstraject voor interventies. Na een aanloopfase in 2008 ging dit 

gezamenlijke traject officieel van start. De basis van het erkenningstraject is het 

gedachtegoed van prof. dr. Tom van Yperen en prof. dr. Jan Willem Veerman zoals 

beschreven in hun boek ‘Zicht op effectiviteit’2. Sinds 2012 zijn ook Movisie, het 

Kenniscentrum Sport & Bewegen (voorheen het Nederlands Instituut voor Sport en 

Bewegen) en in 2014 het Trimbos-instituut (langdurige GGZ) en Vilans (gehandicapten- en 

ouderenzorg) aangesloten.. Daarnaast voeren het NJi, het Trimbos-instituut en Movisie sinds 

eind 2015 gezamenlijk het secretariaat van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. 

Daarmee is een brede coalitie ontstaan voor bevordering van een eenduidige beoordeling en 

erkenning van interventies op het brede terrein van het jeugdveld, jeugdgezondheidszorg, 

de sociale sector, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Deze coalitie vormt de 

basis voor onderlinge versterking, inspiratie en nadere samenwerking. De beoordeling van 

de kwaliteit en effectiviteit van interventies die in de praktijk vaak door meerdere 

werkvelden kunnen worden ingezet, vereist een integrale aanpak die met deze 

samenwerking wordt vereenvoudigd. Doel van het erkenningstraject is enerzijds om inzicht 

                                                      
1 Kenniscentrum Sport en Bewegen, Movisie, NCJ, NJi, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans.  
2 Yperen, T. van, Veerman, J.W en Bijl B. (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte 

ontwikkeling van interventies in de jeugdsector: Lemniscaat. 



   

te bieden in de kwaliteit en effectiviteit van bestaande interventies en anderzijds om de 

kwaliteit van interventies (verder) te verbeteren door het op gang brengen van een lerende 

beweging in de praktijk. De wijze waarop de betrokken kennisinstituten hieraan vormgeven 

kan van elkaar verschillen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij waar in de verschillende 

domeinen behoefte aan is. Domeinen kunnen zich in verschillende stadia van 

kennisontwikkeling en implementatie van evidence-based practice bevinden. Een zo 

eenduidig mogelijke vorm is echter het uitgangspunt. 

 

1.  Ondergetekenden 

 Het Nederlands Jeugdinstituut gevestigd te Utrecht, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw drs. Ans van de Maat, in haar functie van 

directievoorzitter en algemeen directeur, hierna te noemen: NJi; 

 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven, als baten-

lastendienst van de publieksrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden, 

ressorterend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. Marith Volp in haar 

hoedanigheid van directeur Volksgezondheid en Zorg, hierna te noemen: RIVM; 

 Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid te Utrecht, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer drs. Igor Ivakic, in zijn functie van directeur, hierna 

te noemen: NCJ; 

 Het Kenniscentrum Sport & Bewegen te Ede, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer drs. Bert van Oostveen, in zijn functie van directeur-

bestuurder, hierna te noemen: Kenniscentrum Sport & Bewegen; 

 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, gevestigd te Utrecht, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. Janny Bakker, in haar functie van 

voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen: Movisie; 

 Trimbos-instituut, kenniscentrum voor de GGZ en verslavingszorg, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. Bert van der Hoek, in zijn functie 

van voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen: Trimbos-instituut; 

 Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw prof. dr. Mirella Minkman, in haar functie van 

voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen: Vilans. 

 

2.  Aanleiding 

Vanuit het ministerie van VWS, en wat betreft de justitiële interventies ook het ministerie 

van Justitie en Veiligheid, hebben alle betrokken partijen de opdracht een stelsel van op 

kwaliteit en effectiviteit getoetste interventies te realiseren voor het eigen 

achterliggende werkveld.  

 

Het uitgangspunt van betrokken partijen is het realiseren van een eenduidige wijze van 

beoordeling van de kwaliteit en effectiviteit van interventies die uitgevoerd worden op 

het brede terrein van het jeugdveld, jeugdgezondheidszorg, welzijn, 

gezondheids- bevordering, bewegen en sport, ouderenzorg, geestelijke 

gezondheidszorg (met name de langdurige GGZ) en gehandicaptenzorg. 



   

Hiertoe onderschrijven zij gezamenlijke criteria voor effectiviteit en kwaliteit, stemmen zij 

de procedures van beoordeling af en maken zij jaarlijks concrete samenwerkings-

afspraken. 

 

3.  Afspraken 

De partners spreken hierbij af gezamenlijk uitvoering te geven aan het beoordelen van 

interventies op het brede terrein van het jeugdveld, jeugdgezondheidszorg, de sociale 

sector, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 

de langdurige geestelijke gezondheidszorg, met als doel een zo eenduidig mogelijke wijze 

van beoordelen van deze interventies. Daarnaast zetten partners zich in voor het 

stimuleren van het gebruik van erkende interventies. Partners dragen bij aan het verder 

ontwikkelen van het erkenningstraject, ingegeven door de actualiteit of onderzoek. Ook 

spreken de partners af om met enige regelmaat de beoordelingsprocedure, de criteria en 

de benutting van erkende interventies te evalueren en aanbevelingen die daaruit 

voortvloeien gezamenlijk op te pakken. De overeengekomen criteria en procedures voor 

beoordeling van interventies zijn beschreven in de notitie ‘Erkenning van Interventies en 

criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022’. In 2018 is het 

erkenningstraject uitgebreid geëvalueerd. De aanbevelingen die hieruit naar voren zijn 

gekomen, zijn zowel zelfstandig als in gezamenlijkheid door de partners opgepakt.  

 

4.  Verantwoordelijkheden  

Eindverantwoordelijk voor de aansturing van de afzonderlijke erkenningstrajecten zijn de 

directies van de zeven genoemde kennisinstituten. De betrokken projectleiders van de 

betreffende kennisinstituten en de secretarissen van de deelcommissies voor de 

erkenning van interventies bereiden (gezamenlijk) beleid voor, zorgen voor de 

inhoudelijke uitwerking en (door)ontwikkeling van het erkenningstraject en voor de 

dagelijkse ondersteuning van de beoordelingspraktijk. 

 

5.  Organisatie  

Partners zorgen elk voor de organisatie van het erkenningstraject voor hun specifieke 

werkterrein, inclusief het instellen van (deel)commissies van deskundige beoordelaars. 

De partners dragen ook zorg voor het secretariaat van het erkenningstraject voor het 

eigen werkterrein. Jaarlijks maken zij onderling concrete afspraken over de daaraan 

verbonden algemene taken (ondersteuning van ontwikkelaars en beoordelaars, 

communicatie, evaluatie, doorontwikkeling en financiering). De partners stemmen voorts 

regulier af over zich aandienende inhoudelijke zaken, procedures en voortgang. Jaarlijks 

rapporteren de projectleiders met een korte, gezamenlijke voortgangsrapportage naar de 

directies. Op basis daarvan wordt bekeken of er aanleiding is tot tussentijdse evaluatie. 

 

6. Communicatie 

Erkende interventies worden gepubliceerd op de websites en databanken of 

kennispleinen van de betrokken kennisinstituten. Alle zeven partners (in de 

persoon van de projectleiders) streven naar eenheid van taal in publicaties en in 

de verschillende databanken. In publicaties wordt altijd verwezen naar het 



   

samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Daar waar relevant verwijzen 

partners onderling naar informatie over interventies op andere werkterreinen op de 

desbetreffende websites of databanken. 

Publicaties over het traject Erkenning van Interventies geschieden in onderling overleg en 

altijd met bronvermelding zodat duidelijk is bij welke partij het intellectuele eigendom 

ligt. Minimaal eenmaal per twee jaar is er een gezamenlijke communicatie-uiting (zoals 

een e-zine). Bij gezamenlijke publicaties hanteren de instituten een gezamenlijk 

beeldmerk en stijl.  

 

7.  Besluitvorming 

De organisaties die het Convenant Erkenning van Interventies hebben ondertekend zijn 

de partijen die een stem hebben in het besluitvormingsproces van het 

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies: Kenniscentrum Sport & Bewegen, 

Movisie, NCJ, NJi, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans.  

 

Overig 

Elk der partijen heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten betreffende zijn 

inbreng in de samenwerking. Voor gezamenlijk tot stand gekomen documenten en 

producten berusten de intellectuele eigendomsrechten bij partijen gezamenlijk. 

 

Partijen verbinden zich om de afspraken uit dit convenant na te leven en zijn belast met 

de controle op de afspraken uit het convenant. Zij nemen maatregelen om de 

financiering en naleving bij hun interne organisaties naar draagkracht te bevorderen. 

Wanneer door omstandigheden een of meerdere der partijen niet langer in staat is om 

de gemaakte afspraken na te leven, wordt in onderling overleg een redelijke termijn 

afgesproken waarin de desbetreffende partij (of partijen) zich kan terugtrekken uit het 

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies.  

 

De looptijd van dit convenant is tot en met 2025. 

 

 

Voor akkoord, 

 

Utrecht, 7 oktober 2020 

 

(zie volgende pagina) 
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