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Inleiding 
 

Voor de kwaliteitsbeoordeling van interventies in bewegen&sport, gezondheidsbevordering, 

jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg/brede jeugdhulp, ontwikkelingsstimulering, langdurende 

geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en het sociaal domein 

worden door alle betrokken kennisinstituten dezelfde criteria gebruikt. Interventies kunnen 

erkend worden op het niveau Goed beschreven, Goed onderbouwd of Effectief. Een 

erkenning is drie tot vijf jaar geldig, daarna vindt een reguliere hererkenning plaats.  

 

De kaders voor hererkenning zijn op hoofdlijnen beschreven in de notitie “Erkenning van 

interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022”. Omdat er 

behoefte was aan duidelijke afspraken, geeft dit aanhangsel – wat nu voor u ligt – een 

concrete uitwerking van deze kaders. Dit aanhangsel valt onder de genoemde notitie en zal 

tegelijk met de notitie worden herzien. 

 

De ervaring met hererkenningen binnen de kennisinstituten verschilt, sommige instituten 

zijn op dit moment toe aan hun derde ronde hererkenningen, andere instituten komen er nu 

voor het eerst mee in aanraking. De werkwijze staat niet stil maar wordt voortdurend 

aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in het veld. Aan het einde 

van dit aanhangsel wordt daarom ook kort ingegaan op het duiden en stroomlijnen van 

vragen die al werkende weg zullen ontstaan.  

 

 

Kaders 
 

De kaders voor hererkenning zijn, zoals beschreven in de notitie “Erkenning van interventies. 

Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022”: 

 

Een erkenning op het niveau Goed beschreven heeft een geldigheidsduur van drie tot vijf 

jaar1. Een erkenning op het niveau Goed onderbouwd of Effectief is vijf jaar geldig. De 

beperkte geldigheidsduur heeft twee redenen. 

• Ten eerste moet het erkenningstraject de actualiteit weerspiegelen. Effecten van 

interventies kunnen door ontwikkelingen in het veld in een ander daglicht komen te 

staan. Daardoor kunnen eerder afgegeven erkenningen hun waarde verliezen, 

bijvoorbeeld omdat het niveau van de gebruikelijke handelswijze of situatie in de loop 

der tijd sterk is verbeterd. Een interventie kan ook aan kracht winnen, bijvoorbeeld 

 

1 Het opstapniveau Goed beschreven wordt door drie van de zeven kennisinstituten gehanteerd. Movisie 
hanteert voor het niveau Goed beschreven een geldigheidstermijn van vijf jaar, Kenniscentrum Sport & 
Bewegen en RIVM hanteren een geldigheidstermijn van drie jaar.  
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omdat onderzoek heeft laten zien dat een klein effect dat eerder ‘verwaarloosbaar’ leek, 

toch grote invloed blijkt te hebben. 

• Ten tweede moet het systeem zorgen voor opwaartse druk. Eerder afgegeven 

erkenningen zijn geen kwalificatie voor het leven. De verdere ontwikkeling van het 

werkveld moet vragen om een voortdurende investering in behoud van kwaliteit (te 

denken valt bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van materiaal zodat het blijft 

aansluiten bij de doelgroep) en bij voorkeur doorontwikkeling (heeft men verder 

onderzoek verricht of pogingen daartoe ondernomen). 

 

Na het verstrijken van de geldigheidsduur van drie of vijf jaar vindt er in principe een nieuwe 

erkenning plaats, de reguliere hererkenning. Als de interventie (en het niveau van de 

‘gebruikelijke handelswijze’ in het desbetreffende werkveld) bij de reguliere hererkenning 

geen belangrijke verandering ten nadele van de aanpak heeft laten zien, kan de interventie 

in principe op hetzelfde niveau van de erkenning blijven staan2. Vanzelfsprekend heeft het 

echter de voorkeur dat een interventie zich na drie of vijf jaar heeft doorontwikkeld op een 

andere dimensie of naar een volgend niveau van effectiviteit. Een interventie die bij de 

reguliere hererkenning niet erkend wordt, wordt ofwel uit de databank(en) gehaald, ofwel 

daar aangemerkt als een niet-erkende interventie, afhankelijk van de databank waarin de 

interventie vermeld wordt. 

 

 

Gezamenlijke afspraken rond indiening 
 

De zeven kennisinstituten hebben, op basis van bovenstaande kaders, gezamenlijke 

afspraken gemaakt over de werkwijze rond hererkenning. Voor het indienen van 

interventies gelden de volgende afspraken. 

 

We nodigen eigenaren in het jaar voordat de erkenning verstrijkt uit om op te gaan voor 

hererkenning. Er is een voorbeeld uitnodigingsbrief beschikbaar (bijlage). Voorwaarde voor 

hererkenning is dat de interventie nog wordt toegepast en dat er recente (dat wil zeggen; 

van na de laatste erkenning) gegevens beschikbaar zijn over tenminste het bereik van de 

interventie. Als een eigenaar op wil gaan voor hererkenning dan dient de eigenaar de 

interventiebeschrijving die destijds is beoordeeld of erkend te actualiseren. Hierbij dient de 

eigenaar alle onderdelen van de interventiebeschrijving te controleren op juistheid en 

actualiteit. Wijzigingen dienen te worden verwerkt in de interventiebeschrijving. Er is een 

voorbeeld checklist beschikbaar (bijlage) die eigenaren kunnen gebruiken als hulpmiddel bij 

het actualiseren van de interventiebeschrijving. 

 

2 Het RIVM hanteert een aanvullend criterium: een interventie kan slechts tweemaal een erkenning als Goed 
beschreven krijgen, daarna moet een interventie doorgroeien naar het niveau Goed onderbouwd. 



 

 

 

4 

Aan de indiening voor hererkenning worden de volgende eisen gesteld. 

 

1. Wijziging doel, doelgroep of aanpak (indien van toepassing) 

Indien het doel, de doelgroep of de aanpak van de interventie sinds de erkenning is 

gewijzigd dan dienen deze te worden verwerkt in onderdeel 1 van de interventie-

beschrijving. Als de interventie gewijzigd is dan moet de eigenaar aangeven in hoeverre 

de onderbouwing (onderdeel 3 van de interventiebeschrijving) nog steeds van toepassing 

is of de onderbouwing aanpassen aan de vernieuwde interventie. Bij substantiële 

wijzigingen neemt de interventie eigenaar altijd contact op met het secretariaat van het 

erkenningstraject (zie ook de voorbeeld checklist in bijlage). Er wordt dan bekeken of een 

nieuwe procesevaluatie vereist is. Bij zeer ingrijpende wijzigingen wordt bekeken of het 

nog om een hererkenning gaat of dat er sprake is van een nieuwe interventie.  

 

2. Gegevens over bereik, waardering en uitvoering 

Procesevaluaties geven inzicht in het bereik, de waardering en de uitvoering van de 

interventie. In een complete procesevaluatie wordt dus onderzoek gedaan naar de mate 

waarin de doelgroep wordt bereikt, de waardering van doelgroep en uitvoerders, de mate 

waarin de interventie wordt uitgevoerd volgens plan en de succes- en faalfactoren. Dit 

draagt bij aan het leerproces voor de verbetering van interventies en zorgt dat 

kinderziektes eruit gehaald worden. Procesevaluaties zijn ook een waardevolle aanvulling 

op effectonderzoek om effecten beter te kunnen duiden. Vanwege het belang van 

procesevaluaties worden de volgende afspraken gemaakt. De afspraken zijn samengevat 

in Tabel 1. 

 

Bij voorkeur wordt bij elke hererkenning een nieuwe procesevaluatie aangeleverd, maar 

in de volgende situaties is dit een vereiste3: 

- Als de interventie substantieel is gewijzigd/doorontwikkeld 

- Als de vorige procesevaluatie ouder is dan 10 jaar (of als deze geheel ontbreekt) 

 

In de overige gevallen mag bij een hererkenning de vorige procesevaluatie nog gebruikt 

worden, mits aangevuld met een recent (dat wil zeggen; daterend van na de laatste 

erkenning) onderzoek naar ten minste het actuele bereik van de interventie: Hoe vaak en 

waar wordt de interventie momenteel uitgevoerd? En hoeveel deelnemers heeft de 

interventie sinds de vorige erkenning bereikt op jaarbasis? Dit wordt opgenomen in de 

interventiebeschrijving bij onderdeel 4.1 (Onderzoek naar de uitvoering). 

 

RIVM en NCJ vereisen bij hererkenning bovendien recent (dat wel zeggen; daterend van 

na de laatste erkenning) onderzoek naar de waardering van deelnemers en uitvoerders, 

 

3 Kenniscentrum Sport & Bewegen vereist bij elke hererkenning een volledig nieuwe procesevaluatie, dus 
onderzoek naar bereik, waardering en uitvoering.  
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inclusief conclusies over hoe de interventie op basis hiervan is/wordt aangepast. De 

resultaten van dit aanvullend onderzoek worden (inclusief het actuele bereik) in een 

apart verslag beschreven. Dit verslag wordt bij de interventiebeschrijving gevoegd. 

 

Tabel 1. Minimale eisen aan onderzoek bij hererkenning 

Instituut Onderzoek naar 
bereik 

Onderzoek naar 
waardering 

Onderzoek naar 
uitvoering 

Kenniscentrum 
Sport & Bewegen 

Ja  Ja Ja 

Movisie Ja * * 

NCJ Ja Ja * 

NJi Ja * * 

RIVM Ja Ja * 

Trimbos-instituut Ja * * 

Vilans Ja * * 

*Alleen indien de interventie substantieel is gewijzigd/doorontwikkeld of de vorige 

procesevaluatie ouder is dan 10 jaar (of als deze geheel ontbreekt). 

 

3. Actualiseren cijfers en literatuur in de interventiebeschrijving 

Als er nieuwe cijfers en/of literatuur beschikbaar zijn dan dienen deze te worden 

verwerkt in de interventiebeschrijving. Denk bijv. aan: cijfers rondom ernst (prevalentie, 

incidentie) en spreiding, die bij het onderdeel doelgroep (1.1) en probleemomschrijving 

(3. onderbouwing) gebruikt worden. We vragen eigenaren om na te gaan of de 

interventie nog aansluit bij de huidige wetenschappelijke inzichten. Zij dienen zich bewust 

te zijn van recente wetenschappelijke ontwikkelingen en, indien van toepassing, middels 

verwijzingen naar recente bronnen en publicaties aan te tonen dat de onderbouwing van 

de interventie nog steeds van toepassing is en dat het nog steeds een relevant 

probleem/thema is. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag of de context waarin de 

interventie wordt uitgevoerd sinds de erkenning is veranderd. Als de context is veranderd 

(denk aan: beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bv. de decentralisatie en 

veranderingen in wet- en regelgeving) dan dient de eigenaar in de interventiebeschrijving 

aan te geven welke aanpassingen zijn gedaan om beter hierop aan te sluiten.  

 

4. Aanpassing op basis van de meest recente beoordeling  

Indien de meest recente beoordeling van de erkenningscommissie of praktijkpanel 

(zwaarwegende) doorontwikkelpunten bevat dan dienen deze te worden doorgevoerd in 

de interventie en te worden verwerkt in de nieuwe interventiebeschrijving. 
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Gezamenlijke afspraken rond beoordeling 
 

Voor het beoordelen van interventies voor hererkenning gelden de volgende afspraken.  

 

De interventie-eigenaar actualiseert de interventiebeschrijving en dient deze (inclusief het 

meest recente handboek en evt. de meest recente procesevaluatie) in. Op basis van dit 

materiaal beoordeelt de erkenningscommissie of het praktijkpanel de kwaliteit van de 

interventie aan de hand van de criteria. Hiervoor gebruiken zij het reguliere 

beoordelingsformulier en de reguliere procedure. 

 

1. Positie hererkenning versus eerste erkenning 

Bij de reguliere hererkenning van interventies beschouwen we elke interventie als een 

nieuwe beoordeling, ongeacht of de interventie doorontwikkeld en (ingrijpend) gewijzigd 

is. Immers, de context kan veranderd zijn door ontwikkelingen in het veld waardoor de 

werkzaamheid van een interventie in een ander daglicht komt te staan. Maar ook de 

theoretische inzichten kunnen veranderd zijn. Het is aan de commissieleden en leden van 

praktijkpanels om vast te stellen of de interventie wederom aan de criteria voldoet. 

Echter het kan niet zijn dat de commissie of praktijkpanel dezelfde feiten anders of 

strenger beoordeelt. Een interventie bij hererkenning afwijzen terwijl de interventie, 

context en wetenschappelijke inzichten ongewijzigd zijn, kan dus niet.  

 

2. Doorontwikkelpunten 

Indien in het eerdere eindoordeel van een interventie doorontwikkelpunten waren 

benoemd dan oordeelt de erkenningscommissie dan wel het praktijkpanel bij 

hererkenning of deze voldoende zijn verwerkt. Wanneer dit niet het geval is kan een 

interventie afgewezen worden.  

 

3. Geldigheidstermijn  

De geldigheidstermijn voor hererkennen is beschreven in de notitie “Erkenning van 

interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022” (zie eerder). 

Hieronder is dat in tabelvorm weergegeven (Tabel 2). 

 

4. Vervroegd doorgroeien 

Als eigenaren vervroegd willen doorgroeien naar een hoger niveau, vanwege een nieuwe 

onderbouwing of effectstudie, dan kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van 

het erkenningstraject. In overleg met de interventie eigenaar wordt dan nagegaan wat 

nodig is voor een nieuwe beoordeling. Doorgroeien kan van Goed beschreven naar Goed 

onderbouwd (met een theoretische onderbouwing) en van Goed onderbouwd naar  

  



 

 

 

7 

Effectief (met een effectstudie). Ook is het mogelijk om binnen het niveau Effectief door 

te groeien naar een hoger niveau van Effectiviteit (met meer en/of kwalitatief betere 

effectstudies).  

 

Tabel 2. Geldigheidstermijn bij hererkenning  

Instituut Geldigheidstermijn 
Goed beschreven 

Maximum aantal 
erkenningen  
Goed beschreven 

Geldigheidstermijn 
Goed onderbouwd 
en Effectief 

Kenniscentrum 
Sport & Bewegen 

3 jaar Onbeperkt  5 jaar  

Movisie 5 jaar Onbeperkt  5 jaar 

NCJ - - 5 jaar 

NJi - - 5 jaar 

RIVM 3 jaar 2 5 jaar 

Trimbos-instituut - - 5 jaar 

Vilans - - 5 jaar 
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Gezamenlijke afspraken rond borgen en doorontwikkelen 

werkwijze hererkenning 
 

De werkwijze staat niet stil maar wordt voortdurend aangepast op basis van voortschrijdend 

inzicht en ontwikkelingen in het veld. Het is positief dat er al werkende weg vragen opkomen 

en suggesties worden gedaan. Om dit in goede banen te leiden, gelden de volgende 

afspraken. 

 

1. Praktische vragen  

Als er praktische vragen zijn over de concrete uitwerking van de gezamenlijke kaders 

bespreken secretarissen deze vragen onderling (ook tussen kennisinstituten). Het is 

onvermijdelijk dat in de werkpraktijk vragen ontstaan, zoals: wanneer is het actuele 

bereik van een interventie voldoende in kaart gebracht? Wanneer is een interventie 

zodanig gewijzigd dat een nieuwe procesevaluatie vereist is? Die grenzen kunnen alleen 

proefondervindelijk verkend worden, in concrete casussen. Door het onderling 

uitwisselen hierover (ook tussen kennisinstituten) wordt ervaringskennis versterkt. 

 

2. Heroverweging gezamenlijke kaders/afspraken 

Vragen en suggesties die de kaders ter discussie stellen zijn van een andere orde. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over het aanpassen van de termijn van hererkenningen. Of het vragen 

van een nieuwe effectevaluatie na een aantal keer hererkenning. Dergelijke vragen 

worden besproken met de betreffende projectleider en wanneer nodig ingebracht in het 

projectleidersoverleg.  

 

3. Ruimte voor eigen invulling 

Binnen de gezamenlijke kaders en afspraken zoals in dit aanhangsel beschreven, hebben 

de kennisinstituten ruimte om te kiezen voor een eigen invulling. Wanneer 

kennisinstituten willen afwijken van de in dit aanhangsel beschreven afspraken, wordt dit 

voorgelegd aan het projectleidersoverleg. 
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Bijlage 1: voorbeeld uitnodigingsbrief 
 

Beste interventie-eigenaar, 

 

Je bent eigenaar van de interventie Naam interventie. De interventie heeft de erkenning 

‘niveau Erkenning’. Deze erkenning geldt voor een periode van aantal jaar en vervalt in 

jaartal. Het is mogelijk om de erkenning voor aantal jaar te verlengen (hererkennen). In dit 

bericht geven we je informatie over de procedure.  

 

Laat uiterlijk datum weten of je de interventie opnieuw voor een periode van aantal jaar 

wilt laten erkennen of dat je de interventie laat vervallen, bijvoorbeeld omdat de interventie 

niet meer wordt uitgevoerd. Met de hererkenning kun je eventueel onderdelen van de 

interventie actualiseren en nieuwe ervaringen toevoegen waardoor je de kwaliteit van de 

interventie garandeert.  

 

Waarom mijn interventie(s) hererkennen? 

De Nederlandse overheid stimuleert de inzet van erkende interventies op lokaal niveau. Ook 

is een erkende interventie steeds vaker een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies. 

Alle erkende interventies staan in de database Naam database. Potentiële gebruikers van de 

interventie kunnen hier alle informatie over de interventie vinden. Erkende interventies 

hebben minimaal het niveau ‘niveau Erkenning’. Potentiële gebruikers weten dan dat er in 

de praktijk ervaring is opgedaan met de interventie en dat er een praktische handleiding is. 

 

Wat moet je doen voor een hererkenning? 

Voor de hererkenning is het noodzakelijk om de interventiebeschrijving te actualiseren.  

De harde criteria voor de hererkenning zijn:   

• Het invullen van de checklist (zie bijlage 2) 

• Het updaten van informatie, cijfers en literatuur 

• Nieuw onderzoek naar het bereik van de interventie 

• Doorvoeren van wijzigingen naar aanleiding van de meest recente beoordeling (indien 

van toepassing) 

 

Naam kennisinstituut ondersteunt je bij het proces van hererkenning. Als je jouw 

interventie(s) hebt aangemeld voor de hererkenning dan wijzen we een persoonlijke 

adviseur toe. Hij of zij licht het traject toe en neemt de planning met je door. Aan deze 

begeleider kun je vragen stellen en eventuele dilemma’s voorleggen. 

 

Heb je vragen? 

Neem dan contact op via contactgegevens secretariaat Erkenningstraject. 
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Bijlage 2: voorbeeld checklist 

 

Deze checklist is een hulpmiddel bij het indienen van uw interventie voor hererkenning. De 

vragen 1 t/m 3 graag invullen op dit document en het hele document terugsturen. U 

beschrijft hier wat is veranderd ten opzichte van de vorige erkenning. Pas ook de 

interventiebeschrijving aan op basis van onderstaande aandachtspunten. 

 

1. Wordt de interventie nog uitgevoerd?  

Geef inzicht in het actuele gebruik (dus cijfers van na de laatste erkenning). Geef 

hieronder aan hoe vaak en waar deze interventie wordt uitgevoerd en hoeveel 

deelnemers zijn bereikt sinds de vorige erkenning. Beschrijf dit ook in onderdeel 4.1 in de 

interventiebeschrijving. Wordt de interventie niet meer uitgevoerd, neem dan contact op 

met het secretariaat van het erkenningstraject. 

 

2. Substantiële wijziging in doelgroep, doel en/of aanpak? 

Is de doelgroep, het doel en/of de aanpak van uw interventie substantieel veranderd ten 

opzichte van de vorige erkenning? Bijvoorbeeld: verbreden van de doelgroep, 

verminderen van het aantal sessies van de aanpak, een real-life interventie aanpassen 

naar een online interventie. Neem dan contact op met het secretariaat van het 

erkenningstraject voor het vervolg.   

 

3. Hoe is de interventie aangepast/doorontwikkeld op basis van de meest recente 

beoordeling in het erkenningstraject?  

Geef hieronder aan wat is aangepast in de interventie en waarom. Pas ook de 

interventiebeschrijving aan waar nodig. 

 

Aandachtspunten voor de interventiebeschrijving 

 

- Is de interventie nog relevant in de huidige context? Geef indien van toepassing kort aan 

hoe de interventie is aangepast aan de huidige context en pas de interventiebeschrijving 

aan waar nodig. Denk aan: beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen die in de 

afgelopen jaren (na de laatste erkenning) hebben plaatsgevonden, zoals bv. de 

decentralisatie en veranderingen in wet- en regelgeving.  

 

- Sluit de interventie nog aan bij de huidige wetenschappelijke inzichten? Denk aan: zijn de 

factoren die het probleem beïnvloeden nog up to date? Zijn er mogelijk factoren 

bijgekomen? Passen de gebruikte methoden nog bij de huidige situatie? Bestaat het 

probleem nog? Richt je je op de juiste doelgroep? Verwerk dit in de betreffende 

onderdelen van de interventiebeschrijving (met name 3. onderbouwing). 
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- Is er na de vorige erkenning een nieuw onderzoek naar de uitvoering (procesevaluatie) 

gedaan? Zo ja, beschrijf de evaluatie in de interventiebeschrijving bij 4.1 en geef aan in 

hoeverre de resultaten zijn verwerkt in de interventie.  Geef -indien relevant- bij 1.1 aan 

in hoeverre de doelgroep betrokken is geweest bij de doorontwikkeling van de 

interventie.  

 

- Zijn de cijfers en literatuurverwijzingen die gebruikt worden in de beschrijving nog 

actueel? Zo nee, graag in de beschrijving actualiseren. Denk bijv. aan: cijfers rondom ernst 

(prevalentie, incidentie) en spreiding, die je bij het onderdeel doelgroep (1.1) en 

probleemomschrijving (3. onderbouwing) gebruikt.  

 

- Zijn de materialen voor de uitvoering, werving en evaluatie nog actueel? Zo nee, graag de 

materialen actualiseren. Voeg het handboek (handleiding, draaiboek) voor uitvoering van 

de interventie toe bij indiening voor hererkenning, ook als er niets is veranderd. 

 

 

 


