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Op zoek naar het
levende bewijs
Een essay over evidence based werken
in de vrijwillige sector

Inzicht in sociale interventies
De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk
op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan al
meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze vragen
beantwoordt MOVISIE in het vijfjarige project ‘Effectieve sociale interventies’. Een
onderdeel van het project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet MOVISIE in
samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstituten onderzoek in de
sociale sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de
kennis over werkzame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in
hoe passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld en de rol die kwalitatief onderzoek daarin kan vervullen. Deze onderzoeken starten vanuit de dagelijkse
praktijk. Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional en
cliënten of burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. Dit rapport is
het resultaat van het tiende onderzoek in de reeks Inzicht in sociale interventies.
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Voorwoord
Nederland kan zich gelukkig prijzen. We hebben ongeveer 4,5 miljoen vrijwilligers en ruim 1 miljoen mantelzorgers; mensen die zich actief, vaak intensief en
gedurende langere tijd inzetten voor hun naasten. Ook in Europa staat Nederland
al jarenlang aan de top als het gaat om het percentage burgers dat zich vrijwillig
inzet (Ministerie van VWS, 2007). Al die mensen die in de weer zijn met mantelzorg,
burenhulp, burgerinitiatief en inzet in vrijwilligersorganisaties, vormen een enorm
reservoir van maatschappelijke stuwkracht.
Zou deze maatschappelijke stuwkracht nog groter kunnen worden, als het werk
wordt gedaan op basis van wetenschappelijke kennis over het handelen van vrijwilligers? Deze vraag staat centraal in dit essay. Kan de speurtocht naar wetenschappelijk bewijs, ook wel bekend als evidence based werken, toegevoegde waarde
hebben voor al die mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor het welzijn van
kwetsbare mensen, voor de kwaliteit van hun buurt en voor al die andere uitingen
van sociale betrokkenheid? Zo ja, hoe zou die speurtocht er dan uit kunnen zien
en wie zou hem moeten uitzetten? Is het eigenlijk wel gepast om van vrijwilligers
te verwachten dat zij handelen op grond van wetenschappelijke kennis over ‘wat
werkt’? Zitten al die zorgzame en actieve burgers daar op te wachten?
Toen MOVISIE ons vroeg om over dit onderwerp een essay te schrijven, konden wij
een zekere huivering niet onderdrukken. Je gaat vrijwilligers die hun best doen toch
niet lastig vallen met wetenschappelijke beschouwingen over hoe het allemaal beter
kan? Als het nu professionals waren, dan was het een ander verhaal. Die worden
ervoor betaald. Maar buurtbewoners? Vrijwillige medewerkers? Laat die mensen
lekker hun gang gaan, ze doen het toch prima? Nee, was onze eerste impuls, we
moeten het spontane gebeuren in de ‘vrije associaties’ van onze civil society daar
niet mee lastig vallen.
De eerste impuls is niet altijd de beste. Nadenkend over de vraag van MOVISIE herinnerde één van de auteurs zich een gesprek met enkele vrijwilligers van het succesvolle Almelose project Senioren Maken School (Penninx, 2010). Al jaren zetten
betrokken 60-plussers zich in als leeshulpen voor kinderen op de basisschool in hun
buurt. De senioren bieden een extra steuntje bij het niveaulezen, in de hoop dat de
kinderen daardoor hun lees- en schrijfvaardigheden verbeteren. Iedere week zitten ze daar een paar uur met kleine groepjes springerige, snel afgeleide maar ook
enthousiaste koters om zich heen, op die veel te lage schoolstoeltjes aan die veel te
lage schoolbankjes: “Zou je dat zinnetje nog eens willen lezen, Wesley?”.
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De vrijwilligers doen het werk naar volle tevredenheid van de leerkrachten, die
oprecht dankbaar zijn voor dit ‘leuke extraatjes’. Ook de welzijnswerker die het
project coördineert wordt er blij van: nog ieder jaar stijgt het aantal kinderen dat
gekoppeld kan worden aan een helpende senior. Ooit begonnen in één wijk, is het
project nu al in zeven Almelose wijken beschikbaar! Ook de gemeente is blij met dit
prachtige resultaat. De projectsubsidie kan weer met een jaartje worden verlengd.
In de euforie vergat iedereen die ene vraag te stellen: werkt het ook?
Iedereen... behalve de vrijwilligers. “Wij doen dit werk graag hoor, maar helpt het
ook echt?”, vraagt één van de mensen die wij interviewen over hun motivatie voor
dit werk. Iemand anders vult aan: “We hebben in het begin wel enige instructies
gekregen, maar waar waren die op gebaseerd? Wij hebben het gevoel dat we maar
wat op ons eigen houtje rommelen. Die blije kindergezichtjes zijn geweldig, maar
wij zouden wel eens wat duidelijker aangetoond willen zien wat ons werk nu precies oplevert.” Leidt het tot betere resultaten voor de kinderen? En wat is de beste
aanpak? Dat wilden de vrijwilligers weten. Daar werd nauwelijks over gepraat en
dat vonden zij vreemd.
De herinnering aan dit interview haalde ons over de streep. Natuurlijk, met één
anekdote is de twijfel over de slaagkansen van een huwelijk tussen evidence based
werken en vrijwillige inzet niet van tafel. Wel mag wat ons betreft de prompte afwijzing ervan nu even aan de kant. Dit essay is bedoeld om de vragen en dilemma’s
over dit onderwerp op tafel te krijgen, deze vanuit verschillende kanten te belichten, misverstanden op te helderen en het debat over evidence based werken in de
vrijwillige sector te stimuleren. Als dat is gelukt, is het gewenste resultaat bereikt.

***
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Samenvatting
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Programma Beter in Meedoen) voert MOVISIE het meerjarig project Effectieve
sociale interventies uit. Met dit project wil het kennisinstituut nagaan welke
interventies in de sociale sector gebruikt worden en kennis aanreiken over de werkzaamheid van die interventies. Een onderdeel van dit project is het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Dit programma heeft een reeks publicaties opgeleverd over effectiviteit van sociale interventies in zorg en welzijn.
Sociale interventies zijn niet uitsluitend het domein van sociale professionals. Ook
vrijwilligers in zorg en welzijn zijn onophoudelijk en doelgericht in de weer met
activiteiten die gericht zijn op (meer) sociale kwaliteit in het leven van mensen, in
de woonomgeving, in de school, enzovoort. Ook dat zijn sociale interventies, al zullen niet alle vrijwilligers dat woord gebruiken. Juist omdat mensen het werk vrijwillig doen, zijn zij doorgaans nieuwsgierig of hun aanpak werkt en velen zijn graag
bereid om te kijken of het nog beter kan. Inzicht in de vraag ‘wat werkt?’ is dan ook
niet het alleenrecht van de professional, maar zeker ook een belang van de vrijwilliger. Vertrekpunt van het essay is dat evidence based werken veel kan bijdragen
aan het zelfbewustzijn, de motivatie en het werkplezier van vrijwilligers, mits het
op de juiste manier plaatsvindt.
Vanuit dit vertrekpunt is de centrale vraag van het essay geformuleerd: Kan evidence based werken, ook wel Evidence Based Practice (EBP) genoemd, in de vrijwillige sector bijdragen aan de wens van vrijwilligers om ‘het goede werk zo goed
mogelijk te doen’? Zo ja, welke aanpak zou dan passend zijn en wat betekent dat
voor de (professionele) ondersteuning van vrijwilligers?
Onder evidence based werken in de vrijwillige sector verstaan we in dit essay het
integreren van drie ingrediënten voor het bepalen van de beste aanpak, 1) het best
beschikbare bewijs uit wetenschappelijk onderzoek, 2) de eigen ervaringskennis van de
vrijwilliger en 3) de beschikbare kennis over de voorkeuren (wensen, behoeften) van
de doelgroep. De beschikbare wetenschappelijke kennis over de werkzaamheid van
interventies is belangrijk, maar niet belangrijker dan de beide andere ingrediënten. Het
gaat erom de drie elementen op zinvolle wijze samen te brengen en van daaruit onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot de te kiezen aanpak door de vrijwilliger.
In het inleidend hoofdstuk worden verschillende soorten effectiviteitsonderzoek
besproken, zoals randomized controlled trials (RCT’s), vergelijkend en niet-vergelij-
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kend onderzoek, expertmeetings en kwalitatief onderzoek. Het essay weerlegt een
aantal hardnekkige misverstanden over evidence based werken, zoals het misverstand dat evidence based werken alleen mogelijk is op basis van RCT’s. Dat ‘niet
bewezen effectief’ hetzelfde is als ‘bewezen niet-effectief’ en dat evidence based
werken ertoe leidt dat het ‘goedgekeurde protocol’ ieder maatwerk onmogelijk
maakt. Ook andere misverstanden worden weerlegd, zoals het misverstand dat
evidence based werken alleen de belangen van de financiers dient en dat het alleen
om een kille beoordeling achteraf zou gaan. In plaats daarvan wordt aangegeven
dat evidence based werken een democratisch proces is, althans behoort te zijn,
en onderdeel van een cultuur waarin vrijwilligers, begeleiders en onderzoekers,
elk vanuit hun eigen deskundigheid, voortdurend in een gezamenlijke dialoog op
zoek zijn naar de meest werkzame aanpak, om uiteindelijk te komen tot de beste
resultaten voor de cliënt.
Het essay nodigt beleidsmakers, professionals en vrijwilligers uit om van gedachten te wisselen over uitgangspunten, draagvlak en toepassingsmogelijkheden van
evidence based werken in de vrijwillige sector. Het essay biedt veel informatie, visies
en praktijkvoorbeelden. De auteurs geven aan hoe je vrijwilligers bij evidence based
werken kunt betrekken. Dit resulteert in een visie op evidence based werken en vijf
concrete aanbevelingen voor de vrijwillige sector:
1. Werk aan empowerment van vrijwilligers in een lerende organisatie.
2. Zoek het levende bewijs in een narratieve cultuur; deze nodigt vrijwilligers
voortdurend uit om te vertellen over hun werkwijzen en ervaringen.
3. Maak dit verder mogelijk door middel van een machtsvrije dialoog tussen
vrijwilligers, professionals en onderzoekers over de gewenste aanpak.
4. Voorkom ‘welles - nietes’ over de gewenste aanpak door afspraken over
evidence based werken vast te leggen in kwaliteitsbeleid en daarover goed
te communiceren.
5. Ga niet klakkeloos mee met een financier die alleen nog maar ‘effectief
bewezen’ interventies eist en wees tegelijk transparant naar vrijwilligers over
strategische argumenten voor evidence based werken.
Niet het verlangen van financiers naar beheersing en controle, noch het verlangen
van wetenschappers naar bewijsvoering, maar het verlangen van vrijwilligers zelf en
hun begeleiders om ‘het goede werk te doen’ en om het werk goed te doen, moet
voorop staan. Als dat het geval is, toont het essay aan, kan evidence based werken
een cruciale bijdrage leveren aan het welzijn van zowel de cliënt als dat van de vrijwilliger, en tegelijkertijd de organisatie in een boeiende nieuwe ontwikkelingsfase
brengen die past bij de huidige tijd.

***
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1

Inleiding

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Programma
Beter in Meedoen) voert MOVISIE het meerjarig project Effectieve sociale interventies
uit. Met dit project wil het kennisinstituut nagaan welke methoden in de sociale sector
gebruikt worden en kennis aanreiken aangaande de werkzaamheid van die methoden.
Een onderdeel van dit project is het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. In het kader van dit onderzoeksprogramma is onder meer een vijftal rapportages
verschenen, met als vraagstelling ‘wat werkt’ op het gebied van het stimuleren en
aansturen van vrijwillige inzet in de brede zin van het woord (zie kader).

Vijf studies MOVISIE in de reeks Inzicht in sociale interventies –
thema vrijwillige inzet
•

T. Knijn, E. Grootegoed et al. (2010). De praktijk van het mantelwerk.
Een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het persoonsgebonden budget in de mantelzorg. Utrecht: MOVISIE.

•

M. van der Sluis en M. van der Land, (2010). Inspelen op initiatief.
Actieve burgers en sociale professionals in de buurt. Utrecht: MOVISIE.

•

H. Wagenaar en C. Balder-van Seggelen (2010). Inzicht in eigen kracht.
De werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra.
Utrecht: MOVISIE.

•

M. Hoogenboom, M. Saber en T. Knijn (2010). Een warm nest of een
geoliede machine. Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem vrijwilligers
vinden en binden. Utrecht: MOVISIE.

•

K. Penninx (2010). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het
stimuleren van vrijwillige inzet bij mensen in de derde levensfase.
Utrecht: MOVISIE.

Deze publicaties hebben veel kennis over werkzame aanpakken opgeleverd,
waarmee organisaties die met vrijwilligers werken hun voordeel kunnen doen.
Deze kennis is verkregen door overwegend kwalitatieve onderzoeksmethoden als
groepsgesprekken, diepte-interviews en participerende observatie, voorafgegaan of
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geflankeerd door literatuurstudie. De levende verhalen van mensen, hun kijk op de
eigen praktijk en de eigen organisatie, vormen het vertrekpunt van de onderzoekers
(Patton, 2002). De studies leveren inzichten op over randvoorwaarden en ‘werkzame
principes’, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van werkwijzen om vrijwillige
inzet te stimuleren (Rensen et al., 2009).

Aanleiding essay
MOVISIE wil graag lering trekken uit de vijf studies. Deze studies gaan onder meer
over de vraag wat professionals kunnen doen om het werk van de vrijwilliger effectiever te maken. De veronderstelling is dus dat de vrijwilliger zo effectief mogelijk
moet werken. Daar ligt een gevoelig punt: is dat zo? Hoe ver kun je daarin gaan?
Moet je vrijwilligers belasten met deze eis? Er wordt al zo veel geëist van vrijwilligers. Daar staat tegenover dat veel vrijwilligers zelf ook graag willen weten of hun
aanpak werkt. Zou de vrijwilligerscoördinator of ondersteunende professional het
zo in het vat kunnen gieten, dat er van een extra belasting geen sprake hoeft te
zijn? En dat het juist heel leuk en stimulerend is voor vrijwilligers om meer evidence
based te (gaan) werken? Zo ja, welke argumenten zijn daar dan voor en hoe zou dat
er in de praktijk uit kunnen zien? Deze vragen staan centraal in het essay.

Plezier in het werk
Met dit essay hoopt MOVISIE verder te bouwen aan een kennisfundament over de
werkzaamheid van sociale interventies. Deze zijn niet uitsluitend het domein van
sociale professionals. Ook vrijwilligers zijn onophoudelijk en doelgericht in de weer
met activiteiten die gericht zijn op (meer) sociale kwaliteit in het leven van mensen,
in de woonomgeving, in de school, enzovoort. Ook dat zijn sociale interventies, al
zullen veel vrijwilligers dit maar een vreemde term vinden. Ook voor hen kan inzicht
in de vraag ‘wat werkt?’ bijdragen aan hun zelfbewustzijn, motivatie en plezier in
het werk. In het essay onderzoeken we de vraag of en hoe evidence based werken,
ook wel Evidence Based Practice (EBP) genoemd, kan bijdragen aan het verlangen
van vrijwilligers om ‘het goede werk goed te doen’ en daarmee de verwerkelijking
van hun eigen doelen en idealen een stapje dichterbij te brengen. Om die vraag
goed te kunnen onderzoeken, gaan we eerst in op wat evidence based werken volgens ons is. Dat is noodzakelijk omdat evidence based werken – ook in de vrijwillige
sector – op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. In paragraaf 1.3 pakken
we dan de hoofdvraag op: welke rol kan evidence based werken spelen in de vrijwillige sector? We interviewen daarbij kenners, we kijken naar eerder onderzoek en
trekken vervolgens onze conclusies.

***
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1.1 Evidence based werken
De oorsprong van evidence based werken ligt in de medische sector. Daar is
Evidence Based Medicine (EBM) al jaren een belangrijke stroming. Het is ontwikkeld
om ervoor te zorgen dat artsen wetenschappelijk onderzoek meer gebruiken als
leidraad voor hun handelen. Waren vroeger alleen de behandelaar en de patiënt betrokken bij beslissingen over de behandeling, met de opkomst van EBM komt daar
een derde partij bij: de wetenschapper, die kennis levert over de werkzaamheid en
doelmatigheid van interventies (Willems et al., 2007).
In dit essay sluiten we aan bij de definitie van EBM van de Engelse epidemioloog
David Sackett, die ook wordt gebruikt in het project Effectieve sociale interventies
van MOVISIE. Onder EBM verstaat Sackett: “the integration of the best research
evidence with our clinical expertise and our patient’s unique values and
circumstances” (Sackett et al., 2000). EBM is een proces waarin…
• het beste bewijs dat beschikbaar is uit wetenschappelijk onderzoek,
• de klinische expertise van de arts en
• de voorkeuren van de patiënt
… in samenhang worden bekeken met het oog op een zo effectief mogelijke professionele praktijk. Dit proces bestaat uit vijf stappen die de arts moet uitvoeren (zie kader).

De vijf stappen van Evidence Based Medicine: wat staat de
arts te doen?
1. De informatiebehoefte over het gezondheidsprobleem van een patiënt
vertalen in een beantwoordbare vraag; dit gebeurt met behulp van de
PICO-systematiek: leidt bij [Patient] de [Intervention] tot een betere
[Outcome] vergeleken met [Comparison] andere interventies?
2. Het verrichten van literatuuronderzoek om het best beschikbare bewijs
voor de werkzaamheid van de interventie te zoeken, zodat deze vraag
kan worden beantwoord.
3. Het gevonden bewijs kritisch beoordelen op validiteit (is de bewijsvoering geldig), impact (wat is de effectgrootte) en toepasbaarheid
in de praktijk.
4. Deze beoordeling integreren met de eigen klinische expertise, en met
de voorkeuren en omstandigheden van de patiënt.
5. De effectiviteit en efficiëntie van de eigen aanpak bij de vorige
stappen evalueren en manieren zoeken om deze te verbeteren voor
de volgende keer.
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Stap 4 maakt duidelijk dat evidence based werken het wetenschappelijk onderzoek
niet op een voetstuk zet, zoals soms wordt gedacht. De arts maakt gebruik van het
best beschikbare onderzoeksmateriaal, maar dit materiaal is niet per se leidend.
Ook de professionele expertise van de arts en de (via feedback verkregen)
wensen en behoeften van de patiënt laat de arts meewegen om zijn handelen te bepalen. Evidence based werken staat voor een democratisch proces van zoeken naar
en dialoog over mogelijkheden om zo goed mogelijk te handelen in het belang van
de gezondheid van de patiënt. Daarmee is het te beschouwen als een belangrijke
strategie om de kwaliteit van de zorg in de klinische praktijk te verbeteren.
In het voetspoor van Sackett komen wij nu tot de volgende definitie van evidence
based werken in de vrijwillige sector:

Evidence based werken in de vrijwillige sector is het integreren van het
beste bewijs uit beschikbaar wetenschappelijk onderzoeksmateriaal met de
ervaringskennis van de vrijwilliger en de voorkeuren van de doelgroep.

Wat is ‘het best beschikbare wetenschappelijke bewijs’?
Wat is nu het best beschikbare wetenschappelijke bewijs dat de aanpak van de
vrijwilliger werkt? In de evidence based ‘beweging’ wordt de zogenoemde
Randomized Controlled Trial (RCT) vaak gezien als de ‘gouden standaard’. Dat is
niet zo vreemd want in deze vorm van onderzoek zitten alle trucs die wetenschappers in de afgelopen eeuwen hebben verzonnen om na te gaan of een interventie
verandering teweegbrengt bij degene die de interventie ondergaat: de cliënt of de
doelgroep. In een RCT wordt de onderzoeksgroep gesplitst in twee groepen:
de effectgroep en de controlegroep. De interventie wordt toegepast op de effectgroep, maar niet op de controlegroep. Vervolgens wordt gekeken of de effectgroep
sneller vooruit gaat dan de controlegroep. Indien dat het geval is, kan gezegd
worden dat de interventie werkt. Het grote voordeel van deze onderzoeksmethode
boven andere onderzoeksmethoden is dat toeval wordt uitgesloten. Immers, het
toeval heeft evenveel vat op de effectgroep als op de controlegroep. Maar niet alleen het toeval wordt uitgesloten. Ook mogelijke ‘systematische fouten’ worden uitgesloten. Wanneer een vraag in het onderzoek niet wordt begrepen en er daardoor
systematisch verkeerde antwoorden worden gegeven (antwoorden die niet stroken
met de realiteit), dan geldt dat ook weer even zeer voor de effectgroep als voor de
controlegroep en heeft het geen invloed op de mate waarin de effectgroep erop
vooruit gaat ten opzichte van de controlegroep. Door de toepassing van de effect-

***
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en de controlegroep neemt de validiteit van het onderzoek toe: we meten wat we
willen weten, namelijk of de interventie werkt bij de doelgroep.
Ook de willekeurige (randomized) toewijzing is een wetenschappelijke truc om zo
goed mogelijk te meten of de interventie werkt. Hierdoor kan namelijk niet een
deel van de doelgroep met bijzondere kenmerken in de controle- of effectgroep
komen waardoor de resultaten worden beïnvloed.
Over RCT-onderzoek bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak gezegd dat
RCT-onderzoek alleen succesvol kan worden uitgevoerd wanneer de context rond
de interventie niet te ingewikkeld is. Echter, een RCT is nu juist erg geschikt voor
interventies die in een ingewikkelde context plaats hebben. Het is dan wel zaak
ervoor te zorgen dat die ingewikkelde context hetzelfde is voor de effectgroep en
de controlegroep. Het constant houden van de context voor de controlegroep en de
effectgroep wordt gecompliceerder wanneer de interventiedoelen niet op individueel niveau worden gemeten, maar op groepsniveau. Het vergt bijvoorbeeld een
ingewikkelde onderzoeksopzet om veranderingen op buurtniveau te meten. De
effectbuurt en de controlebuurt moeten dan te maken hebben met eenzelfde
context. Toch is ook dit niet onmogelijk, zoals blijkt uit in het verleden uitgevoerde
effectonderzoeken naar buurtinterventies.
Alleen systematische reviews en meta-analyses staan nog hoger in de bewijshiërarchie dan RCT-onderzoek. Dit zijn analyses van meerdere RCT’s. Wanneer er geen
systematische review of RCT-onderzoek beschikbaar is, wordt gekeken naar wetenschappelijk onderzoek dat lager in de bewijshiërarchie staat.
Een voorbeeld van zo’n bewijshiërarchie ontlenen we aan het CBO, Centraal
BegeleidingsOrgaan voor kwaliteitsbevordering in de zorg:

Ander onderzoek
Het overzicht van het CBO lijkt op vele andere overzichten die internationaal en
nationaal worden gebruikt. In een aantal gevallen wordt aan het overzicht nog
kwalitatief onderzoek toegevoegd, meestal geplaatst tussen niet-vergelijkend
onderzoek (4) en de mening van deskundigen (5). Het CBO plaatst kwalitatief
onderzoek niet in bovenstaande hiërarchie van onderzoeksvormen. Wel erkent ze
in haar toelichting dat kwalitatief onderzoek ook informatie kan opleveren over de
werkzaamheid van methoden.
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Wat is het beste bewijs: de CBO bewijshiërarchie
1. Systematische reviews en meta-analyses
Resultaten van randomized controlled trials (RCT’s) op een bepaalde
interventie worden verzameld en vergeleken.
2. RCT of Randomized Controlled Trial
Wordt ook ‘gerandomiseerd dubbelblind gecontroleerd onderzoek’
genoemd. Hierbij gaat het om onderzoek met een effectgroep en een
controlegroep. De toewijzing aan de twee groepen is willekeurig en bovendien ‘dubbelblind’. Dat betekent dat respondenten niet weten of ze
in de effectgroep (met interventie) of in de controlegroep (geen interventie of interventie zoals tot dan toe gebruikelijk) zitten. Dubbelblind
onderzoek heeft als voordeel dat patiënten niet worden beïnvloed door
de wetenschap of zij al dan niet meedoen aan de nieuwe behandeling.
3. Vergelijkend onderzoek
Dit is onderzoek met twee groepen, waarbij niet alle middelen worden
toegepast van een volledige RCT. Dit vergelijkend onderzoek wordt
lager gewaardeerd dan een RCT omdat de kans op vertekening van de
werkelijkheid door de samenstelling van de effectgroep en de controlegroep groter is dan bij een RCT. Het kan bijvoorbeeld gaan om de
volgende soorten.
•

Niet-gerandomiseerd experimenteel onderzoek. Twee groepen die niet
willekeurig zijn samengesteld, worden met elkaar vergeleken.

•

Cohort onderzoek. Een groep met bepaalde kenmerken (cohort) wordt
onderzocht. Vervolgens wordt later in de tijd een interventie toegepast
op een soortgelijke groep. Deze groep wordt onderzocht en de resultaten van de eerste en de tweede groep worden vergeleken.

•

Patiënt-controle onderzoek. Een groep patiënten wordt langere tijd
behandeld, de resultaten worden bijgehouden en vergeleken met
resultaten die bekend zijn van de tot dan toe gebruikelijke vorm van
behandeling.

***
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4. Niet-vergelijkend onderzoek
Dit is onderzoek waarbij één groep is betrokken. Eén groep ondergaat
een interventie en er wordt ofwel alleen een nameting gedaan om het
resultaat te meten (post-test meting), ofwel er wordt zowel een voor- als
een nameting gedaan om te kijken of er iets is veranderd (een pre-test/
post-test meting).
5. De mening van deskundigen
Door opleiding en ervaring deskundige individuen steken de koppen bij
elkaar, bijvoorbeeld in een expertmeeting, en bepalen gezamenlijk welke
methode het beste werkt.
Bron = http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/A-Levels-of-evidence/

Opmars in Nederland
In Nederland is evidence based werken al enige jaren in opmars in de jeugdzorg
(Veerman et al., 2008) en meer recent ook in de sociale sector (Rensen et al., 2009).
In een tijd van teruglopende subsidiestromen en toenemende marktwerking wordt
de roep om ‘hard bewijs’ van de werkzaamheid van interventies sterker. De ‘zachte’
sectoren hebben vaak moeite om aan te tonen wat de meerwaarde is van allerlei
interventies en projecten. Logischerwijze wordt dan ook gekeken naar de hiërarchie van wetenschappelijk bewijs die hierboven is aangegeven. Over deze hiërarchie is binnen de sociale sector veel discussie. Er zijn mensen die betwijfelen of
RCT-onderzoek inderdaad steekhoudend bewijs levert over de werkzaamheid van
een interventie, er zijn mensen die de volgorde van de vaak gehanteerde hiërarchie betwisten. Andere mensen zijn van mening dat RCT-onderzoek wel steekhoudend bewijs oplevert, maar in de huidige praktijk van de sociale sector en het
vrijwilligerswerk nog niet mogelijk is omdat de randvoorwaarden voor dergelijk
onderzoek ontbreken. De laatste kritiek snijdt hout, vinden wij. Interventies in de
sociale sector zijn vaak in de praktijk ontstaan op basis van intuïtie en de precieze
manier van werken is nog niet voldoende geëxpliciteerd. Een RCT past dan niet bij
de ontwikkelingsfase van de methode. Pas als het doel, de doelgroep en de aanpak
duidelijk beschreven en theoretisch onderbouwd zijn, is de methode rijp voor RCTonderzoek. Je moet immers precies weten wie je gaat selecteren als doelgroep voor
het onderzoek en welke interventie je gaat toepassen. Ook moet je voor een RCT
heel precies vooraf omschrijven welk doel je beoogt zodat je dat kunt meten bij
de cliënt. In het sociale domein zijn interventies vaak (nog) niet zo ver ontwikkeld.
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Daarnaast zijn er veelal te weinig middelen om RCT-onderzoek te doen. Hierdoor
is er nog weinig onderzoeksmateriaal beschikbaar uit RCT-onderzoek. Zonder RCTonderzoek kan echter ook evidence based gewerkt worden. Dan kan gebruik worden gemaakt van de onderzoekskennis die wel beschikbaar is om de beste aanpak
te kiezen. Daarmee komen ook andere onderzoeksvormen dan alleen de RCT
in aanmerking.

Kwalitatief onderzoek
Sommige critici plaatsen vraagtekens bij de bewijshiërarchie met zijn voorkeur voor
de RCT. Zij stellen dat het bewijs uit RCT-onderzoek onvoldoende bruikbaar is in het
beslissingsproces van professionals. Immers, een RCT kan aantonen dat een interventie
ergens heeft gewerkt, maar daarmee weet een professional of een vrijwilliger nog niet
of die zelfde interventie ook in zijn eigen praktijk zal werken. Deze critici stellen dat
behalve RCT-onderzoek ook kwalitatief onderzoek nodig is om te kunnen beoordelen
of en hoe de interventie in een bepaalde specifieke sociale context zal werken.
In kwalitatief onderzoek worden de resultaten niet teruggebracht tot getallen,
maar staat de betekenisverlening van de respondenten centraal. De interpretaties
en verklaringen van de werkelijkheid van de respondenten vormen het uitgangspunt van de analyse van het onderzoek (Swanborn, 1991). Bij evaluaties van interventies gaat kwalitatief onderzoek in op hoe de interventie werken. Als het gaat om
de effectiviteit van interventies spreken we ook wel van de ‘ervaren baat’: wat is in
de subjectieve beleving van de doelgroep de baat, de opbrengst of meerwaarde van
de interventie? Deze informatie kan worden verkregen met onderzoekstechnieken
als participerende observatie en diepte-interviews. Dergelijk onderzoek kan ook het
karakter krijgen van handelingsonderzoek, ook wel action research of actieonderzoek genoemd. Daarbij onderzoeken wetenschappers samen met praktijkwerkers
het handelen van de praktijkwerkers met als doel dit handelen te verbeteren. Het
is een gezamenlijke en gelijkwaardige speurtocht, waarin het onderscheid tussen
wetenschappers en praktijkwerkers soms geheel vervaagt. De werkers onderzoeken
hun eigen situatie en handelwijzen, de wetenschappers werken actief mee aan het
zoeken naar oplossingen en nieuwe handelwijzen. De wetenschappers zijn vaak
ook procesbegeleiders. Gezamenlijk ontwikkelen zij methodische ideeën, kennis en
theorie van het type ‘weten hoe te handelen’ (Patton, 2002).
Deze kleine theorieles maakt duidelijk dat op de vraag ‘Wat is het beste bewijs?’
geen klip en klaar antwoord mogelijk is. Zou dat de reden zijn waarom er zoveel
misverstanden over evidence based werken bestaan?

***
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1.2 Misverstanden over evidence based werken
in de sociale sector
In de sociale sector is het nog niet overal gemeengoed om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis over de werkzaamheid van methoden. Hierdoor is er sprake van
een kloof tussen de beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt en dat wat in
de praktijk gebeurt. Voorstanders van evidence based werken zijn ervan overtuigd dat
het gebruik van wetenschappelijke kennis de kwaliteit van het handelen van sociale
professionals kan verhogen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat onbedoeld
niet-effectieve interventies worden toegepast. Het klinkt logisch. Maar de opkomst van
evidence based werken in de sociale sector gaat niet zonder slag of stoot. Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over wat evidence based werken betekent, wellicht uit
onbekendheid met het idee. Dit speelt ook de vrijwillige sector parten, zoals we later in
dit essay zullen zien. Laten we deze misverstanden daarom eens onder de loep nemen.
Misverstand 1: Alles moet via RCT’s bewezen worden
Zo is er het misverstand dat evidence based werken alleen mogelijk is op basis van
RCT’s. Van daaruit borrelen al snel bezwaren op. Voordat een sociale interventie kan
worden onderzocht met een RCT moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het
kan pas als het doel, de doelgroep en de aanpak van de methode goed beschreven zijn.
Vervolgens moeten de cruciale werkzame elementen van de interventie in de praktijk
worden gebracht op de manier zoals in de aanpak is beschreven. En tenslotte moeten
er flink wat mensen deelnemen aan de interventie. We hebben gezien dat lang niet alle
sociale interventies voldoen aan deze randvoorwaarden en dus kunnen deze interventies ook niet worden onderzocht met een RCT. Zoals gezegd in de vorige paragraaf kan
dan op andere wijze gezocht worden naar het best beschikbare bewijs, bijvoorbeeld op
basis van kwalitatief onderzoek naar praktijkervaringen.
Misverstand 2: Geen wetenschappelijk bewijs, dus niet effectief
Een ander misverstand dat we soms horen is dat het ontbreken van wetenschappelijk bewijs van effectiviteit – dat is het geval bij de meeste sociale interventies
– betekent dat de interventie dus niet effectief is. In de media wordt het aan een
interventie gekoppelde predicaat ‘niet bewezen effectief’ soms verdraaid tot ‘bewezen niet effectief.’ Politiek en zorgverzekeraars grepen dat bijvoorbeeld aan om op
fysiotherapie te bezuinigen (Willems et al., 2007). Hetzelfde lot trof nog niet zo lang
geleden de psychotherapeuten die werken volgens de methode van de psychoanalyse. Juist deze beroepsbeoefenaren kennen een strenge beroepscode en een grote
traditie van wetenschappelijke kennisuitwisseling in de vorm van symposia, congressen, tijdschriften en intervisie. Het is triest dat uitgerekend zij worden ontmoedigd
om nog moeite te doen om over de werkzaamheid van hun aanpak te discussiëren.
Het feit dat een interventie niet wetenschappelijk is onderzocht, of het feit dat
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de werkzaamheid niet op het RCT-niveau is aangetoond, betekent niet dat is bewezen dat de interventie niet effectief is.
Misverstand 3. Geen plaats meer voor maatwerk
Sommige tegenstanders van evidence based werken wijzen erop dat de roep om effectiviteit ertoe leidt dat professionals geen maatwerk meer kunnen leveren aan hun
cliënten. Zij willen, los van het protocol of de methode, voldoende ruimte houden om
te doen wat zij op dat moment nodig vinden in de gegeven context. Deze zogenoemde
‘discretionaire ruimte’ van de professional (en de vrijwilliger) zou in het gedrang kunnen komen door de eis van evidence based werken.
Deze angst komt mogelijk voort uit het veelvoorkomende misverstand dat evidence based werken hetzelfde is als het blindelings toepassen van effectief bewezen
interventies. Dat is niet juist. Evidence based werken is een beslissingsproces waarbij
de professional niet alleen de best beschikbare wetenschappelijke kennis benut,
maar ook de eigen professionele expertise en de voorkeur van de cliënt meeweegt.
Evidence based werken laat alle ruimte voor de eigen expertise van de professional
en kan zelfs niet zonder.
Het debat moet volgens ons dan ook niet gaan over de vraag óf evidence based werken
waardevol is, maar vooral over de vraag hóe evidence based werken kan aansluiten bij
de waarden en de cultuur van de vrijwillige sector. Hoe zou evidence based werken in
de alledaagse praktijk van de vrijwilliger er uit kunnen zien? Hoe kan het een verrijking
voor het vrijwilligerswerk zijn? Dat is de centrale vraag van dit essay.

1.3 Past evidence based werken in de
vrijwillige sector?
In de sociale sector sluit evidence based werken aan bij de roep om kwaliteits-verbetering van het werk van professionals in welzijnsorganisaties. De vraag is nu of we dit
kunnen doortrekken naar het werk van vrijwilligers in vrijwilligersorganisaties? Kunnen
we ook van hen verwachten dat zij gebruik maken van beschikbare wetenschappelijke
kennis? En als we denken van wel: welke aanpak zou dan passend zijn? Wat zou dat
betekenen voor de (professionele) ondersteuning van vrijwilligers? Deze vragen over
evidence based werken zullen voor sommige vrijwilligers afkomstig lijken van een andere planeet. Vraag aan een willekeurige vrijwilliger of hij of zij evidence based werkt,
en u zult vooral glazige blikken ontmoeten. Toch is er al een praktijk gaande op dit
gebied, zij het nog bescheiden. Om het wat dichter bij huis te brengen, noemen we in
het volgende kader vijf voorbeelden van succesvolle interventies die door vrijwilligers
worden uitgevoerd en die door wetenschappelijk onderzoek zijn begeleid:1
1
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Deze en vele andere interventies zijn uitvoerig beschreven in de databank Effectieve Sociale
Interventies van MOVISIE en in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands
Jeugdinstituut. Daar vindt u ook resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies.
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Voorbeelden van wetenschappelijk onderzochte vormen
van vrijwilligerswerk
Activerend huisbezoek
Activerend huisbezoek bij ouderen is een methode om de zelfredzaamheid
en het welbevinden van zelfstandig thuiswonende 55-plussers te verbeteren
of eventueel te herstellen. Het gaat daarbij om ouderen die door omstandigheden uit hun evenwicht zijn geraakt.
Buurtbemiddeling
Bij buurtbemiddeling wordt door vrijwillige bemiddelaars gewerkt aan het
herstel van het contact en de communicatie tussen buren met irritaties of
conflicten in de dagelijkse levenssfeer.
Home-Start
Home-Start is een preventieprogramma. Ervaren vrijwilligers ondersteunen
ouders met tenminste één kind van zes jaar of jonger in de thuissituatie om
te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen.
Moeders informeren moeders
Moeders met een ruime ervaring in het opvoeden en verzorgen van kinderen, de bezoekmoeders, gaan eens per maand op bezoek bij moeders van een
eerste kind en praten met hen over de opvoeding en verzorging van de baby.
De bezoekmoeders worden begeleid en ondersteund door een coördinator.
Vouchersysteem
Met het vouchersysteem kunnen bewoners van een wijk onder bepaalde
voorwaarden geld krijgen voor een zelf gekozen activiteit in de wijk. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de bewoners. Doel is de
bewoners de regie over de eigen wijk te geven en zo de sociale cohesie en
leefbaarheid van de wijk te vergroten.
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Wie de geschiedenis van bovenstaande interventies kent, weet dat ze het resultaat
zijn van voortdurende verbeteracties. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van
de op dat moment beschikbare wetenschappelijke kennis. Het succes is mede te
danken aan het feit dat wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van vrijwilligers
en inzicht in de behoeften van de doelgroep in samenhang zijn gebruikt.

1.4 Vraagstelling en leeswijzer
Dit essay wil beleidsmakers, professionals en vrijwilligers uitnodigen om van gedachten te wisselen over uitgangspunten, draagvlak en toepassingsmogelijkheden
van evidence based werken in de vrijwillige sector. De vrijwillige sector is het geheel
van organisaties waarin burgers met elkaar op vrijwillige (niet-gedwongen en
niet-commerciële) basis collectieve en maatschappelijke oogmerken nastreven (Van
Daal et al., 2005). Vrijwilligersorganisaties kennen globaal drie typen activiteiten:
dienstverlenende activiteiten, activiteiten gericht op wederzijdse steun en beleidsbeïnvloedende activiteiten. Het essay beperkt zich tot de sfeer van dienstverlenende
activiteiten, waarbij mensen zich vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor anderen, voor de maatschappij of voor (deel)groeperingen uit
de samenleving (Bruinsma en Ter Steege, 1999). We bakenen het terrein nog verder
af door alleen te kijken naar vrijwilligersorganisaties waar vrijwilligers ondersteund
worden door beroepskrachten en (mede) gefinancierd door de overheid. Juist in
zulke hybride organisaties, waar verschillende soorten logica bij elkaar komen, kan
het thema op het scherpst van de snede worden verkend.
Daarmee luidt de centrale vraagstelling van het essay:

Wat zijn de mogelijkheden, grenzen en eventuele valkuilen om met behulp
van evidence based werken in de alledaagse praktijk van hybride, dienstverlenende vrijwilligersorganisaties een brug te slaan tussen wetenschap en
praktijk en hoe kunnen vrijwilligers hier optimaal bij worden betrokken?

Leeswijzer
Het essay is als volgt opgebouwd. In dit inleidend hoofdstuk hebben we de vraagstelling geformuleerd en kwam aan de orde wat evidence based werken volgens ons is en
wat het niet is. In het volgende hoofdstuk duiken we de vrijwillige sector in. We presenteren visies op evidence based werken van enkele wetenschappers die hun sporen hebben verdiend met onderzoek naar deze sector. Vervolgens doen we verslag van de prak-
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tijk rond evidence based werken bij enkele organisaties op het gebied van de vrijwillige
zorg. We beschrijven hun ervaringen met het zoeken naar en meewegen van wetenschappelijk onderzoek naar interventies en de thuisbasis daarvan: kwaliteitsbeleid.
In het derde hoofdstuk trekken we lessen uit de vijf deelstudies die in het kader
van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies zijn uitgevoerd. Wat
kunnen we daarvan leren als het gaat om de aanpak van evidence based werken
in de vrijwillige sector?
In het vierde en laatste hoofdstuk doen we een poging om de verschillende
invalshoeken tot een synthese te brengen en bouwstenen aan te reiken voor
een eigen visie op evidence based werken in – en door! – dienstverlenende
vrijwilligersorganisaties.
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Evidence based werken
tussen empowerment

2

en controle
2.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde wat evidence based werken is en vooral
ook wat het niet is. Het nu voorliggende hoofdstuk biedt visies van enkele sleutelfiguren en nieuwe ervaringen uit de praktijk. Dit brengt ons weer een stapje
dichter bij antwoorden op de vraag wat mogelijkheden, kansen en valkuilen zijn van
evidence based werken in de vrijwillige sector. We starten in paragraaf 2.2 met twee
bekende opinieleiders in de Nederlandse civil society die hun licht laten schijnen
over de materie: Lucas Meijs en Paul Dekker. Vervolgens kijken we in paragraaf 2.3
naar het thema kwaliteitsbeleid van vrijwilligersorganisaties, dat wij beschouwen als
een natuurlijke thuishaven voor evidence based werken. In paragraaf 2.4 presenteren we het resultaat van gesprekken over evidence based werken met vertegenwoordigers van twee organisaties voor vrijwillige zorg: Humanitas en Handjehelpen.
Dit zijn hybride organisaties, waarin zowel professionals als vrijwilligers belangrijke
rollen spelen en de overheid mee financiert. In paragraaf 2.5 ontzenuwen we enkele
nieuwe misverstanden.

2.2 Evidence based werken: Meijs contra Dekker?
Over de mogelijkheden, kansen en eventuele valkuilen van evidence based werken in
de vrijwillige sector spraken we met enkele wetenschappelijke coryfeeën op het gebied
van de civil society. Bedrijfskundige Lucas Meijs is als hoogleraar vrijwilligerswerk, civil
society, ondernemingen en strategische filantropie, verbonden aan de Rotterdam
School of Management van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Politicoloog Paul
Dekker is hoofd van de onderzoeksgroep Participatie & Bestuur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau en hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg.

De vrijwilliger centraal
In beide gesprekken passeerden de posities en belangen van de belangrijkste
betrokkenen bij dit thema: cliënten, vrijwilligers, professionals en financiers. Zowel
Meijs als Dekker overdenken de materie bij voorkeur vanuit het perspectief van de
vrijwilliger. Met diens motivatie, kennis en vaardigheden staat of valt immers het
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succes van de vrijwilligersorganisatie en van alles wat daarbinnen gebeurt, inclusief
eventuele nieuwe praktijken rond evidence based werken. Hierover verschillen
de experts niet van mening.

Dekker: pragmatisch ‘ja’ voor evidence based werken
Een wezenlijk verschil van opvatting komt aan het licht als we vragen wat vrijwilligers ermee opschieten als evidence based werken een grote rol gaat spelen in de
organisatie. Paul Dekker kiest voor een pragmatische insteek: “Het is niet verkeerd
om iets te doen op grond van kennis, in plaats van geloof of intuïtie. Je moet evidence based kennis over de werkzaamheid van een bepaalde methode dan ook niet
laten liggen als die kennis beschikbaar is.” Volgens Dekker hangt het sterk af van de
organisatorische context en het type vrijwilliger dat je in huis hebt. “De ene organisatie heeft een meer zakelijke inslag, waarbij je als vrijwilliger ingeroosterd wordt
en zakelijke afspraken maakt, terwijl de andere organisatie meer een sfeer aanbiedt
waar je bij wilt horen. In de eerste organisatie is wellicht meer ruimte voor evidence
based werken dan in de tweede.” Dekker kan zich heel goed voorstellen dat een
vrijwilliger die eenmaal per week zorgt voor een gehandicapt kind, geïnteresseerd is
in manieren om dat zo goed mogelijk te doen. “Als iemand hem of haar ervan kan
overtuigen dat aanpak X beter werkt dan aanpak Y: waarom niet? Deze vrijwilliger
is sterk gefocust op concreet resultaat in die ene concrete situatie. Hij is niet met
de brede organisatie bezig, hoeft daarin ook niet zo nodig opgenomen te worden,
maar wil wel iets doen wat aantoonbaar nuttig is. Als evidence based werken daarover informatie kan leveren, is daar niets op tegen.”

Meijs: bezorgd ‘nee’ voor evidence based werken
Dat vrijwilligers graag iets nuttigs willen doen, behoeft ook voor Lucas Meijs geen
betoog. Toch maakt Meijs zich grote zorgen over evidence based werken. Volgens Meijs
is evidence based werken teveel verknoopt met de belangen van controlerende financiers en moeten we er daarom maar niet aan beginnen. Hij beschouwt evidence based
werken, net als benchmarking, als een modern instrument in handen van financiers om
antwoord te geven op de vraag hoe het werk met zo min mogelijk kosten kan worden
gedaan. Voor de vrijwilliger is dat niet relevant, vindt Meijs. De vrijwilliger wil weten
of het werk voor hemzelf of voor de cliënt ertoe doet. Dat bepaalt de vrijwilliger zelf,
eventueel in samenspraak met de cliënt. Een derde partij, zoals de overheid, hoort daar
geen rol in te spelen, vindt Meijs. Daarin verschilt het werk van vrijwilligers volgens
Meijs principieel van het werk van beroepskrachten.

Economisch of persoonlijk rendement
De stellingname van Meijs brengt een belangrijk verschil aan het licht, namelijk het
verschil tussen economisch en persoonlijk rendement. Meijs is sceptisch over evi-

Op zoek naar het levende bewijs 23

***

dence based werken, omdat dat in zijn ogen teveel in verband wordt gebracht met
kosteneffectiviteit. In tegenstelling tot het werk van de professional, hoeft het werk
van de vrijwilliger niet economisch rendabel te zijn. Als hij maar het gevoel heeft
dat het voor hemzelf iets oplevert en dus persoonlijk rendement heeft, zo stelt
Meijs. Het werk van de professional moet wel zo veel mogelijk economisch rendabel
zijn. Meijs: “Een beroepskracht werkt voor een instelling en wordt daarvoor betaald,
doorgaans uit publieke middelen. Dan is het terecht dat de organisatie hem of haar
aanspreekt op het rendement. Voor een vrijwilliger ligt dat anders. Wie zou een
onbetaalde vrijwilliger kunnen afrekenen op het economisch rendement? De enige
die dat kan is de vrijwilliger zelf. Maar die is niet geïnteresseerd in het maatschappelijke kostenaspect. Die doet het werk om een leuke middag te hebben, niet om de
overheid te dienen. De vrijwilliger kijkt naar het persoonlijk rendement: wat heeft
het mij opgeleverd? Aan het eind van de dag wil de vrijwilliger het gevoel hebben
dat wat hij heeft gedaan goed was. De enige die daar nog met recht van spreken
invloed op kan uitoefenen is de cliënt. Heeft die een leuke middag gehad, dan heeft
de vrijwilliger ook een leuke middag gehad. ”Het feit dat de aanpak niet economisch rendeert, hoeft de vrijwilliger er niet van te weerhouden om ermee door te
gaan als hij vindt dat het voor hemzelf iets oplevert”, zegt Meijs.

Oppassen voor blikvernauwing
Hoewel Paul Dekker pragmatisch-positief is over evidence based werken in de
vrijwillige sector, plaatst ook hij er een stevige kanttekening bij. Dekker zou het onjuist vinden om het vrijwilligerswerk af te rekenen op het effect van één bepaalde
methode, terwijl datzelfde vrijwilligerswerk in de samenleving bijdraagt aan veel
meer doelen, die wellicht minder meetbaar zijn, maar daarom niet minder belangrijk. Vrijwilligers die rondes lopen in de buurt om overlast en onveilige situaties te
melden aan de politie, bewerkstelligen veel meer dingen dan alleen vermindering
van overlast of minder scheef liggende stoeptegels. Dekker: “Zij bouwen ook sociaal
kapitaal op in die buurt, in de vorm van allerlei netwerken en sociale verbanden, die
ongelooflijk belangrijk zijn voor de samenleving, zonder dat dit meteen gewogen
wordt in de enge betekenis van het effect op de overlast. Zowel in de sociale sector
als in het vrijwilligerswerk zijn de doelen haast per definitie meervoudig en vaag.
Dat is onvermijdelijk. Het gevaar van evidence based werken kan zijn dat er een
enorme druk op bewijsvoering en kwantificering ontstaat. Zonder het te willen,
hebben de vagere en meer kwalitatieve doelstellingen te lijden van de dingen die je
wel kunt meten. Op de korte termijn word je misschien geholpen door wetenschappelijk onderbouwde kennis over wat effectief is binnen bepaalde kleine onderdelen
van de organisatie. Maar op de langere termijn loop je het risico dat je het ethos, de
cultuur van een organisatie uitholt. Je haalt bepaalde praktijken en doelstellingen
naar voren omdat je daarover iets wilt zeggen op grond van evidence based kennis,

***

24 Op zoek naar het levende bewijs

maar daarmee negeer je al dat andere werk dat ook gebeurt. Dat is een vorm van
blikvernauwing. Je behoudt nu je subsidie omdat je hebt aangetoond dat het werkt,
maar op de lange termijn ontstaat bij vrijwilligers het gevoel dat hun werk steeds
meer wordt opgenomen in ruilverhoudingen waar zij niet warm voor lopen. De
prestaties zijn dan steeds meer evidence based maar als je niet oppast, is de ziel er
op een gegeven moment uit.”

Redundantie of het nut van het ‘overbodige’
Volgens Paul Dekker kunnen wetenschappelijk gefundeerde kennis en expertise nuttig zijn voor een vrijwilligersorganisatie, mits deze zorgvuldig worden gedoseerd en
niet alle andere processen in de organisatie domineren. Ter illustratie van deze stelling verwijst Dekker naar onderzoek van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam
die een rondreis maakte langs allerlei Amerikaanse burgerinitiatieven en vrijwilligersprojecten. Zijn onderzoeksvraag was wat deze initiatieven succesvol maakte
(Putnam et al., 2003). De onderzoekers kwamen tot hun verrassing tot de ontdekking dat ‘redundante organisaties’ vaak succesvoller zijn dan andere organisaties.
Een redundante organisatie kenmerkt zich door een (ogenschijnlijke) overvloed aan
bijeenkomsten en discussies. Er wordt bewust enige overlap georganiseerd in de
taken en verantwoordelijkheden van verschillende groepen binnen de organisatie.
Dit stimuleert het debat over de juiste aanpak meer dan bijvoorbeeld een lezing van
een expert. Dekker: “Als je als vrijwilligersorganisatie een specifiek probleem wilt
oplossen, kun je kiezen voor snelheid en efficiency en bijvoorbeeld een deskundige
advocaat inhuren. Maar als je ook de organisatie vitaal wilt houden, ontmoetingen
tussen vrijwilligers wilt stimuleren of sociale relaties in een buurt wilt bevorderen,
dan kan het heel nuttig zijn om op de korte termijn iets minder effectief te zijn.
Voor de langere termijn kan dat veel meer opleveren dan het per direct en zo
efficiënt mogelijk oplossen van een specifiek probleem of het zo effectief mogelijk uitvoeren van een specifieke interventie. Het worstelen met de juiste aanpak,
het samen praten daarover, het zelf uitproberen, het vallen en opstaan kan twee
vliegen in een klap opleveren: een goed resultaat (ook al duurt het iets langer) en
een hechte organisatie, die trots is op de zelfbedachte aanpak en waar de mensen
elkaar dankzij veel interne communicatie beter hebben leren kennen. Waar ze al
communicerend nieuwe problemen in de samenleving ontdekken, nieuwe doelstellingen formuleren en op termijn goed weten in te spelen op veranderende omstandigheden. Het voorop stellen van specifieke methoden omdat deze bewezen
effectief zijn en deze via instructie overdragen op vrijwilligers, kan veel van deze
positieve dynamiek en creativiteit weghalen uit organisaties”, aldus Paul Dekker.
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Empowerment van vrijwilligers
Op het eerste gezicht lijken de standpunten van Dekker en Meijs lijnrecht tegenover
elkaar te staan. Waar Dekker zich ‘teveel onderzoeker’ voelt om wetenschappelijke
kennis over effectiviteit van vrijwillige inzet te laten liggen, uit Meijs grote zorgen omdat evidence based werken teveel verknoopt zou zijn met de belangen van de
financierende overheid. Maar welbeschouwd is het verschil in visie meer gradueel
dan principieel. Beide opinieleiders vertrekken vanuit het perspectief en de belangen
van de vrijwilliger. Als dat belang consequent prevaleert, zijn de principiële bezwaren
mogelijk snel van tafel en gaat het vooral om de manier waarop het onderzoek wordt
uitgevoerd. Ook Lucas Meijs is niet tegen iedere vorm van evidence based werken.
“Juist mensen die zich vrijwillig inzetten hebben het heel erg nodig om te weten of hun
inspanningen ertoe doen. Het gaat bij vrijwilligerswerk om de vraag wat de vrijwilliger
zelf wil bereiken en hoe hij dat het beste kan doen. Het onderzoeken van resultaten is
zinvol als het gebeurt op een manier die de vrijwilliger dichter bij zijn doelen brengt.
Dan is er sprake van empowerment van vrijwilligers. Daarbij hou je het simpel: je kijkt
naar de motivatie van de vrijwilliger zelf en gaat met hem in gesprek over die motivatie. Wanneer heeft de vrijwilliger het gevoel dat zijn dag goed is besteed? Daarover
met elkaar praten is ongeveer het enige wat je kunt doen, heel kwalitatief. Ga niet
zwaaien met een mooi onderzoeksrapport, waarin staat hoe het allemaal beter kan,
maar vraag aan de vrijwilliger: ‘Wat geeft u nou het gevoel dat het werkt?’ Voor de
ene vrijwilliger is dat de glimlach van een kind, voor de andere vrijwilliger is dat weer
iets heel anders. Als ik als vrijwilliger bij een online hulpdienst na elke twee gesprekken
vanwege subsidie-eisen het effect zou moeten evalueren met de coördinator, zou ik er
snel mee stoppen. Ik zou me dat niet laten overkomen.”

2.3 Kwaliteitsbeleid in vrijwilligersorganisaties
De overdenkingen van Meijs en Dekker afwegende, zouden we kunnen stellen dat
evidence based werken in de vrijwillige sector onder voorwaarden kansen kan bieden.
Zo moet het belang van de vrijwilliger voorop staan en moet evidence based werken
een gemoedelijke sfeer en het samen naar oplossingen zoeken niet in de weg staan.
Belangrijk is om steeds de wensen van vrijwilligers zelf voor ogen te houden. De vraag
is dan: wat zou een natuurlijke thuishaven voor evidence based werken kunnen zijn?
Waar kan dit bootje aanleggen opdat het zijn diensten kan bewijzen?
Voor het antwoord op die vraag gaan we te rade bij Vereniging NOV, het
branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vereniging NOV wil de
positie van vrijwilligers versterken. Zij doet dit onder meer door het ontwikkelen
van kwaliteitsbeleid voor vrijwilligersorganisaties. Een korte wandeling door het
landschap van vrijwilligersorganisaties levert een gemêleerd beeld op van visies en
werkwijzen aangaande dit kwaliteitsbeleid. We maken de wandeling aan de hand
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van het verslag van een bijeenkomst op 1 december 2009 van een aantal vrijwilligersorganisaties2, aangesloten bij Vereniging NOV (Kronenburg, 2009). Wat doen
organisaties zoal om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te bevorderen? En hoe
kan evidence based werken hierbij aansluiten?

Breed kwaliteitsmodel
Scouting Nederland is een voorstander van de ontwikkeling van een breed kwaliteitsmodel voor de vrijwillige sector. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring op dit
gebied. Verschillende thema’s krijgen de aandacht in het kwaliteitsbeleid, zoals het
aantal en de kwaliteit van vrijwilligers, de kwaliteit van het programma-aanbod, de
kwaliteit van locaties en accommodaties, de kwaliteit van het financieel beheer en de
kwaliteit van de leiding. De grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land vraagt
zich onder meer af hoe scoutinggroepen effectief kunnen omgaan met lastige situaties
zoals conflicten en kinderen met gedragsstoornissen. Hoe kun je voorkomen dat je
steeds tegen dezelfde problemen oploopt en hoe kun je lastige situaties in de toekomst
beter aanpakken? Om te onderzoeken of de scoutinggroepen het op die punten goed
doen, werkt Scouting Nederland met enquêtes die aan de ouders van de kinderen
worden voorgelegd. Ook zoekt de organisatie naar werkvormen waarbij de jeugdleden
zelf rechtstreeks kan worden gevraagd naar hun wensen en ervaringen. Op allerlei manieren wordt zo kennis over ‘wat werkt’ ontsloten en ontwikkeld. Effectiviteit in kaart
brengen is hier een ingeburgerd onderdeel van de staande praktijk.

Goed-beter-best-spel
De ervaringen van Scouting Nederland roepen verschillende reacties op bij de
overige organisaties. Zij onderschrijven het belang van kwaliteitsbeleid, maar benadrukken dat dit bij verschillende organisaties een verschillende betekenis heeft.
Een breed model voor alle organisaties is wellicht een brug te ver. Ter illustratie: de
nadruk die Scouting Nederland legt op het leren van competenties sluit aan bij de
wens van veel jongeren om ervaring op te doen in het licht van een beroepscarrière.
In organisaties waar vooral ouderen zich melden als vrijwilliger, zoals de Vrijwillige
Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ), heeft kwaliteitsbeleid een andere inhoud en
moeten er ook andere vormen voor gevonden worden.
Voor Humanitas zijn de humanistische waarden richtinggevend voor het kwaliteitsbeleid. Deze organisatie maakt voor het werken aan kwaliteit onder meer gebruik van het zogenoemde ‘goed-beter-best-spel’, dat is ontwikkeld als instrument
voor zelfreflectie. Vrijwilligers spelen het spel onder begeleiding van een professional en denken samen na over het verbeteren van hun aanpak.
De Zonnebloem heeft geen sterk ontwikkeld kwaliteitsbeleid en vraagt zich af hoe
2

Aanwezig waren vertegenwoordigers van organisaties voor plattelandsjongeren, Humanitas,
de Zonnebloem, IVN, Jong Nederland, Scouting Nederland, Slachtofferhulp Nederland, Vrijwillige
Palliatieve Thuiszorg, Vereniging NOV en MOVISIE.
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je een kwaliteitsaanpak ontwikkelt in een landelijke organisatie met veel verschillende
afdelingen die een grote vrijheid hebben om het werk naar eigen inzicht te doen.
Van de tien aanwezige organisaties heeft Slachtofferhulp Nederland het meest
strikte kwaliteitsbeleid. Het heeft geresulteerd in een dienstenhandboek en een
registratiesysteem, waarin alle hulp wordt bijgehouden. De organisatie hanteert een
officieel erkend model voor kwaliteit en certificering, het zogenoemde INK-model3,
daartoe gehouden door haar subsidiegever, het ministerie van Justitie. Zorgvuldigheid bij de procedures is heel belangrijk. Onduidelijk is of er ook inzicht wordt
gegenereerd in de werkzaamheid van de geboden hulp.

Geen papierwinkel
De wandeling laat zien dat de roep om kwaliteitsbeleid van branchevereniging NOV
bij de aangesloten vrijwilligersorganisaties niet aan dovemansoren is gericht. De
organisaties willen dat vrijwilligers hun werk met succes en onder goede condities
kunnen doen. Er zijn ook bedenkingen. Het formuleren van kwaliteitsstandaarden
kent grenzen, gezien de grote verschillen in omvang, werkgebied, financiering, aansturing en cultuur van de organisaties. Er is niet één juiste aanpak voor kwaliteitsbeleid; het is telkens weer zoeken naar de juiste ingrediënten. Ook leeft de angst dat
kwaliteitsbeleid leidt tot een toename van papierwerk, verslaglegging en registratie-eisen. Daar zit niemand op te wachten. Bovendien, zo vinden de aanwezigen,
moet kwaliteitsbeleid niet over de hoofden van vrijwilligers heen, maar samen met
vrijwilligers ontwikkeld worden. Zonder actieve betrokkenheid is het streven naar
kwaliteit en effectiviteit voor veel vrijwilligers te abstract. Soms komt het neer op
een omslachtige papierwinkel met ‘outputregistraties’ die de vrijwilligers niet als
helpend, maar als belastend ervaren.
De voorbeelden maken duidelijk dat de vrijwillige sector zich buigt over de ins en
outs van kwaliteitsbeleid en dat daarbinnen ook de aandacht voor goede, effectieve
aanpakken groeit. Onder de noemer kwaliteitsbeleid kan evidence based werken
geïntroduceerd worden in de sector, zij het met de connotatie dat evidence based
werken niet hetzelfde is als het registreren van activiteiten of het streven naar een
keurmerk. Het gaat om een actieve betrokkenheid van vrijwilligers en professionals
bij het zoeken en meewegen van kennis uit wetenschap en praktijk over wat werkt.
Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

3

***

Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor dienstverlenende
organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Vaak worden deze zelfevaluaties uitgevoerd door
auditoren om een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Door middel van
het INK-model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald en worden verbeterpunten
geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden waar verbeteringen
mogelijk zijn (http://nl.wikipedia.org/wiki/INK-model).
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2.4 Evidence based werken in de praktijk van
de vrijwillige zorg
Vrijwilligerswerk kent drie hoofdsectoren: organisaties die gericht zijn op wederzijdse steun (mutual support), organisaties die zich toeleggen op dienstverlening
(service-delivery) en organisaties voor maatschappelijke en politieke beleidsbeïnvloeding (waaronder campaigning) (Van Daal et al., 2005). We beperken ons hier tot
twee voorbeelden van dienstverlenende organisaties. Het zijn hybride organisaties.
Beide hebben een mix van coördinerende beroepskrachten en uitvoerende vrijwilligers, die zich inzetten voor kwetsbare mensen. We spraken met Bart Schenke,
kwaliteitsmedewerker op het landelijk bureau van Humanitas en Liesbeth Hoogendijk, directeur van de organisatie voor vrijwillige thuiszorg Handjehelpen in de regio
Utrecht. Hoe kijken zij aan tegen evidence based werken en in hoeverre hebben zij
hier ervaring mee in de praktijk?

Humanitas
Humanitas is een landelijke organisatie, vertakt in een aantal districten, waar vrijwilligers zich inzetten voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun
in één van de 600 projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het
doorbreken van eenzaamheid, opvoedingsondersteuning en rouwverwerking. Op de
website schrijft Humanitas: “Onze aanpak werkt. Jaarlijks geven ruim 10.000 vrijwilligers maar liefst 36.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om
op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.” Hoe weet Humanitas dat?

Universiteit onderzoekt effectiviteit van project Tandem
Bart Schenke, kwaliteitsmedewerker op het landelijk bureau te Amsterdam, vertelt:
“Wij zijn altijd geïnteresseerd in de vraag of onze methodieken ook echt werken en of
we ze nog kunnen verbeteren. Je staat altijd sterker bij een gemeente, een provincie
of een ander fonds als je op grond van een degelijke studie kunt aantonen dat het
project waarvoor je subsidie aanvraagt werkt. Voor ons project Humanitas Tandem,
een maatjesproject voor eenzame mensen, hebben we onderzoekers van de Vrije
Universiteit benaderd om de effectiviteit van het project te onderzoeken. Het geld dat
daarvoor nodig is, hebben we gekregen via de Coalitie Erbij, een nationaal consortium van vrijwilligersorganisaties die eenzaamheid willen bestrijden. Met behulp van
wetenschappelijk onderzoek wil men effectieve methoden ontwikkelen. Tandem is een
maatjesproject voor een brede doelgroep. We kenden al een flink aantal maatjesprojecten voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen in de rouw en transseksuelen, maar
bij eenzaamheid gaat het om een heel brede groep. We wilden weten of de aanpak
van het maatjesproject ook werkt bij zo’n brede doelgroep. Wij krijgen geld van het
Oranjefonds om die aanpak verder te ontwikkelen en te verspreiden over het land. Dan
is het interessant om te weten of het ook werkt.”
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Paradoxen
Schenke vervolgt: “Daarbij lopen we wel het gevaar dat we terechtkomen in enkele
paradoxen. We willen weten of de methodiek werkt, maar de effectiviteit wordt
vooral bepaald door moeilijk grijpbare zaken als de klik tussen twee mensen en
de kwaliteit van het contact. Je komt dan misschien wel te weten of de aanpak de
gewenste resultaten oplevert, maar je weet nog altijd niet precies waaróm het zo
werkt. Misschien werkt het alleen al vanwege het feit dat het bij ons gaat om cliënten die gemotiveerd zijn om hulp te zoeken. Misschien zijn er zaken in de context
veranderd, een verhuizing, hulp van een andere instantie. Het is niet gemakkelijk
om dat soort zaken, die niets met onze methode te maken hebben, uit te sluiten.
De onderzoekers stelden daarom als onderzoeksmethode een Randomized Controlled Trial voor.” (Zie paragraaf 1.1 over de mogelijkheden en grenzen van de RCT).
Schenke noemt nog een paradox: “We willen het spontane en gelijkwaardige
contact tussen vrijwilligers en cliënten voorop stellen, maar misschien werken we
met evidence based werken vooral protocollisering in de hand. We willen niet
terecht komen in een keurslijf, waarin het meten van effecten standaard is opgenomen in het protocol en waarbij de financiering alleen rond komt als we kunnen
aantonen dat onze interventies bijvoorbeeld leiden tot x% minder huisartsbezoek.
Dat gaat ten koste van de eigen handelingsruimte van de vrijwilliger. Wat we ook
willen vermijden is stigmatisering. Evidence based werken kan bijdragen aan een
diagnostische benadering, waarbij eerst een stigma op de ‘patiënt’ moet worden
geplakt voordat er hulp wordt geboden. We zijn dan teveel het medisch model aan
het imiteren, waarbij mensen via een classificatiesysteem worden geïndiceerd en
vervolgens via behandeling uit hun omgeving worden gehaald. Onze vrijwilligers
zijn geen behandelaars, maar maatjes die een ondersteunende positie kiezen naast
en in de leefsituatie van de cliënt.”

Dialoog met de onderzoekers
Bart Schenke vindt het belangrijk dat de organisatie zich zelfbewust opstelt in het
contact met de onderzoekers. Schenke: “Je moet zelf ook nadenken over de aanpak
van het onderzoek. Zo plaatsten we vraagtekens bij de keuze voor de Randomized
Controlled Trial (RCT) als onderzoeksmethode. De onderzoekers van de VU wilden
werken met een experimentele groep die de hulp van een Tandemvrijwilliger krijgt
en een controlegroep die de hulp niet of pas veel later krijgt. Maar wij vinden het
niet ethisch om mensen die hulp nodig hebben daar voorlopig van uit te sluiten
omdat ze in een controlegroep blijken te zitten. Gelukkig hebben we dat in overleg
met de onderzoekers goed opgelost. Zij gaan nu de vergelijking maken tussen Tandem en andere maatjesprojecten, waarbij weliswaar andere doelgroepen worden
geholpen, maar de werkwijze in grote lijnen toch hetzelfde is.”
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Vrijwilligers betrekken
Bart Schenke gelooft niet dat de belangstelling voor effectiviteit alleen leeft bij
professionals en onderzoekers. “Vrijwilligers willen zelf ook weten of het effectief is wat ze doen. Zij stellen zichzelf en elkaar die vraag regelmatig. Humanitas
ondersteunt dat proces door middel van het aanbieden van handreikingen, scholing,
terugkombijeenkomsten en intervisie. Op zo’n manier kan een organisatie mogelijk
bewijs voor werkzaamheid overbrengen op vrijwilligers die het in hun activiteiten
mee kunnen nemen en hun ervaringen weer terug kunnen koppelen. Dat kan onder
meer met behulp van casuïstiek: welke keuzes maak je als vrijwilliger, waar ga je wel
of niet op in, laat je genoeg ruimte voor eigen regie van de cliënt, ga je niet teveel
op de stoel van de hulpverlener zitten? Vrijwilligers kunnen ook altijd terecht bij
hun coördinator als ze willen weten hoe ze iets het beste kunnen aanpakken. Ook
scholings- en intervisiebijeenkomsten zijn goede manieren om de resultaten uit
onderzoek met de vrijwilligers te bespreken. Daarbij speelt ook de eigen kennis en
ervaring van de vrijwilligers een grote rol.”

Prettig dat er methoden zijn, vervelend om te registreren
Humanitas beschikt over een aantal praktische handreikingen (methodieken),
die overal in het land worden getoetst door experts of meeleesgroepen, waarin
ook vrijwilligers zitting hebben. Voorbeelden zijn handreikingen thuisadministratie,
vriendschappelijk huisbezoek, steun bij rouw en verlies, groepsvakanties voor
kinderen en activiteiten voor gedetineerden. Schenke: “De meeste vrijwilligers
vinden het prettig dat deze methoden beschikbaar zijn en stellen de daaraan
gekoppelde scholing en intervisie op prijs. Er wordt ook op teruggegrepen als er
problemen zijn bij de uitvoering van het werk. De coördinator en de vrijwilliger
hebben dan iets om op terug te vallen. Het geeft houvast en draagt bij aan de
eigen ontplooiing.”
Wanneer komen de grenzen in zicht? Schenke: ”Vrijwilligers vinden het meten
van resultaten vervelend als ze daarvoor allerlei formulieren moeten invullen en
registraties moeten bijhouden. Als je op die manier de aansluiting met de vrijwilliger mist, schiet het zijn doel voorbij.”

Handjehelpen regio Utrecht
Vanuit Handjehelpen regio Utrecht bieden vrijwilligers (en soms stagiaires) praktische thuishulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte
en aan hun mantelzorgers. De organisatie werkt in 19 gemeenten en haar werkgebied is onderverdeeld in een aantal subregio’s, elk bestaande uit één of meer
gemeenten. Elke subregio heeft een eigen regiocoördinator die goed op de hoogte
is van de situatie ter plekke en dicht bij zowel de hulpvrager als de vrijwilliger
staat. De organisatie heeft een relatief jong vrijwilligersbestand. Vrijwilligers en
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stagiaires worden professioneel begeleid. Naast de individuele begeleiding is er een
uitgebreid scholings- en begeleidingsaanbod.
In 2009 bedroeg het totaal aantal vrijwilligers (inclusief stagiaires) ruim 900. Zij
worden gekoppeld aan een hulpvrager, waarna de hulp één op één gedurende een
langere periode wordt gegeven, meestal in de thuissituatie. Als effecten worden
genoemd:
• De extra aandacht voor iemand met een handicap verhoogt de kwaliteit van
het leven.
• Mensen met een handicap kunnen beter participeren in de samenleving.
• de mantelzorger wordt ontlast en is beter in staat de verzorgingstaken vol
te houden.
Hoe stelt Handjehelpen vrijwilligers hiertoe in staat en hoe weet de organisatie
dat deze effecten optreden?

Vrijwilligers niet belasten
Directeur Liesbeth Hoogendijk vindt dat evidence based werken niet per definitie met
behulp van wetenschappelijk onderzoek hoeft plaats te vinden. “Wetenschappelijk
onderzoek is complex en vormt voor een vrijwilligersorganisatie als Handjehelpen al
gauw een grote belasting. Je moet vooral kijken naar de kennis die al aanwezig is bij
de vrijwilligers en coördinatoren binnen de organisatie en daarop voortbouwen. Dat
gebeurt door middel van cursussen, training van vaardigheden, individuele begeleiding
en intervisie. Het uitwisselen van zelf geformuleerde tips en eigen ervaringen is een
belangrijke kennisbron voor de vrijwilligers. Als er signalen komen dat een vrijwilliger
niet goed functioneert, gaan we het gesprek aan. Dat gebeurt niet op grond van vaste
protocollen, maar naar bevind van zaken en op grond van gezond verstand.”

Eigen kracht leidend
Volgens Hoogendijk ligt de essentie van de geboden informele zorg in het contact,
de ‘klik’ tussen twee mensen. “De vrijwilliger heeft geen andere doelstelling dan er
te zijn voor de ander. Voor de hulpvrager betekent het een steuntje in de rug dat het
leven iets waardevoller kan maken. Wanneer een koppeling eenmaal is gemaakt, laat
Handjehelpen het zoveel mogelijk aan de mensen zelf over hoe het verder gaat. De
eigen kracht van mensen moet leidend zijn voor de manier waarop mensen hulp geven
en hulp ontvangen”, aldus Hoogendijk. Wel vinden regelmatig begeleidingsgesprekken met de regiocoördinatoren plaats, waarin zaken aan bod komen als grenzen
aangeven, veiligheid, signaleren van problemen of andere dingen waar de vrijwilliger
op dat moment mee zit. Er worden geen methodische formats overgedragen, hooguit
werkzame principes en praktische tips. Ook het aantal uren per week ligt niet vast, het
is altijd maatwerk.
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Meer druk op prestatiemeting
Liesbeth Hoogendijk voelt een toenemende druk op de organisatie om prestaties te
meten. Gemeenten die (delen van) het werk financieren, willen weten wat de vrijwillige inzet oplevert. Hoogendijk: “De behoefte aan meer inzicht in social return on
investment groeit in het licht van de verschuivingen die gaande zijn in de financiering
van de zorg. De definitie van ‘gebruikelijke zorg’ wordt steeds verder opgerekt en
componenten als begeleiding bij vrijetijdsbesteding zijn al verdwenen uit de AWBZ. Er
zal steeds meer zorg in en door de samenleving geboden moeten worden; daar ligt een
geweldige opgave voor de komende jaren. Wat je dan zou willen weten is bijvoorbeeld
met hoeveel uur vrijwillige hulp een gehandicapt kind één jaar langer bij de ouders kan
blijven wonen en niet hoeft te verhuizen naar een instelling. Of hoeveel mantelzorgers
kunnen blijven werken doordat er goede respijtzorg door vrijwilligers is. Met dat soort
gegevens zet je de vrijwillige sector op de kaart.” Toch is Hoogendijks eerste drijfveer
niet tegemoetkomen aan de behoefte van controlerende financiers. “Meer controle
voedt alleen maar de argwaan, hetgeen weer leidt tot meer controle. Wat mij vooral
drijft is het kunnen aantonen hoe groot de waarde is van de informele zorg waaraan
wij als sector een bijdrage willen leveren en waar we trots op zijn.”

Profileren
Onderzoek dat inzicht geeft in de waarde van informele zorg is volgens Liesbeth
Hoogendijk zeer welkom. “Als sector willen wij graag laten zien wat we waard zijn. De
vraag naar rendement en meerwaarde is ook niet geheel onlogisch, zeker als het gaat
om meer gespecialiseerde projecten voor gecompliceerde hulpvragen als Mantelzorgmaatje en Maatje voor jong dementerenden. Daar is ook meer training en begeleiding
bij nodig en dat kost natuurlijk allemaal geld. Als het werk begint aan te schuren tegen
het reguliere en al gesubsidieerde aanbod van bijvoorbeeld de MEE-organisaties of het
Wmo-loket, is het niet onlogisch dat wij onze meerwaarde moeten aantonen. In plaats
van dat een cliënt zich bij zes verschillende instanties moet melden om een bepaalde
voorziening te krijgen, kan een vrijwilliger hem of haar thuis opzoeken en ook nog
eens een flinke dosis persoonlijke aandacht geven. Maar we zoeken de concurrentie
niet en werken samen met MEE. We willen ons als sector wel kunnen profileren.”

Niet de kosten maar de waarde
Volgens Hoogendijk is er een trend waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op de
kosten van het vrijwilligerswerk. Ze ziet bijvoorbeeld steeds vaker dat vrijwilligers
moeten tijdschrijven, waar ze geen voorstander van is. “Daar jaag je vrijwilligers
alleen maar mee weg.” Ook vrijwillige thuishulp op indicatie, bijvoorbeeld vanuit
de Wmo, werkt contraproductief, volgens Hoogendijk. “Vrijwilligers houden het
voor gezien als ze merken dat ze worden ingezet op indicatie door de gemeente.
Ze voelen het feilloos aan als ze ergens voor gebruikt worden.” Als evidence based
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werken zich in dienst stelt van die ontwikkeling, voorziet Hoogendijk grote problemen. Haar advies: “Blijf weg uit die instrumentele en bureaucratische sfeer, het
stoot vrijwilligers alleen maar af. Nu al zie je in verpleeghuizen dat verantwoorde
zorg al bijna niet meer kan zonder vrijwilligers. Daar bereik je een grens. Vrijwilligers willen helpen vanuit het hart, niet als instrument van de overheid. Dan worden
het puur onbetaalde werkkrachten.”

Tellen en vertellen
Volgens Liesbeth Hoogendijk zijn de gemeenten nog niet goed in staat om de
organisatie scherp op maatschappelijke effecten te bevragen. Zij weten niet hoe ze
de vraag in meetbare indicatoren kunnen stellen. Ook Handjehelpen beschikt niet
over de expertise, noch de middelen om wetenschappelijk onderzoek te laten doen.
De verantwoording vindt plaats in termen van outputfactoren als aantal hulpvragers, aantal vrijwilligers, aantal koppelingen en aantal uren dat op jaarbasis hulp
wordt geboden. Deze kwantitatieve gegevens worden in het jaarverslag en andere
verantwoordingsdocumenten, alsook in folders en op de website geïllustreerd
met voorbeelden en verhalen uit de praktijk. Ze leveren geen sluitend bewijs voor
effectiviteit, maar maken het wel aannemelijk, zonder dat vrijwilligers en cliënten
onnodig worden belast met ingewikkelde vragenlijsten.

2.5 Tot slot: opnieuw misverstanden
In dit hoofdstuk hebben we de vraag gesteld naar het draagvlak in de vrijwillige sector voor evidence based werken. We constateerden dat de aandacht voor
kwaliteitsbeleid in deze sector toeneemt en dat evidence based werken zich daarin
kan nestelen als nieuwe loot aan de stam van instrumenten die hiervoor kunnen
worden ontwikkeld. Vrijwilligers willen weten of hun inzet werkt, hoe en waarom
het werkt. Een belangrijke voorwaarde is dat vrijwilligers bij evidence based werken
betrokken worden, net zoals zij betrokken moeten worden bij andere vormen van
kwaliteitsbeleid. Zonder inbreng van hun expertise is evidence based werken ook
niet mogelijk. Maar evidence based werken moet hen ook niet teveel belasten.
Naast deze belangrijke inzichten troffen we ook enkele al eerder genoemde
(zie paragraaf 1.2) én enkele nieuwe misverstanden over evidence based werken
aan. Om het geheugen op te frissen volgt hier nogmaals de definitie uit hoofdstuk
1: “Evidence based werken in de vrijwillige sector is het integreren van het beste
bewijs uit wetenschappelijk onderzoek met de ervaringskennis van de vrijwilliger en
de voorkeuren van de doelgroep”.

***
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De misverstanden:
Misverstand 1: Evidence based werken dient alleen de belangen van financiers
Sommige vrijwilligersorganisaties worstelen met de vraag welk belang gediend is met
evidence based werken en welke logica prevaleert: die van de cliënten, van de wetenschappers, van de financiers, van de professionals of van de vrijwilligers? Dit kan leiden
tot een zekere angst om eraan te beginnen. Dat is begrijpelijk. Soms wordt evidence
based werken inderdaad ‘misbruikt’ om de belangen van financiers te dienen. Dit is een
mogelijke valkuil waar we alert op moeten zijn, waarschuwt vooral Meijs. Financiers
gaan dan van uitvoerders eisen dat de interventie bewezen effectief is. Evidence based
werken is echter geen oordeel maar een proces, of hoort dat in elk geval te zijn. Het
is een manier van werken waarbij diegenen die de interventie uitvoeren samen met
hun begeleiders zelf afwegen wat de beste interventie is in de specifieke situatie. Bij
de juiste aanpak van evidence based werken zitten uitvoerders aan het stuur. Evidence
based werken vindt plaats op de werkvloer, volgens de logica van de vrijwilligers en
hun begeleiders, met als doel de cliënt een zo goed mogelijke kwaliteit te bieden.
Misverstand 2: Spontaan contact met cliënt verdwijnt
Dit is een misverstand dat raakt aan de in paragraaf 1.2 genoemde angst dat er door
evidence based werken geen plaats meer zou zijn voor maatwerk. Vrijwilligersorganisaties vrezen dat evidence based werken gedomineerd wordt door wetenschappelijke bewijsvoering en dat de ervaringskennis van de vrijwilligers en de voorkeur van de cliënt
ondergeschikt worden. Hierdoor zou het spontane en gelijkwaardige contact tussen
vrijwilligers en cliënten verdwijnen. In plaats daarvan zou protocollisering, uniformiteit, stigmatisering en bureaucratisering de overhand krijgen. Ook deze angst komt
voort uit een misverstand. Evidence based werken sluit een spontaan en gelijkwaardig
contact niet uit, integendeel. Het betrekt juist zowel de expertise van de vrijwilliger als
de voorkeuren van de doelgroep bij het bepalen van een goede aanpak. Beschikbare
wetenschappelijke kennis daarover helpt mee om de juiste aanpak te vinden.
Misverstand 3: Evidence based werken is achteraf verantwoorden
Evidence based werken zou betekenen dat altijd resultaten moeten worden gemeten om achteraf de resultaten aan te tonen en te verantwoorden. Dat is niet
het geval. Bij evidence based werken gaat het vooral om het bezinnen voordat je
begint. Dat je daarbij gebruik maakt van beschikbare wetenschappelijke kennis over
de effectiviteit van interventies om een goede aanpak te kiezen voor het doel dat
je wilt bereiken. Evidence based werken is dus juist vooraf verantwoorden. Alleen
in de gevallen dat het beschikbare bewijs (nog) onvoldoende is en je de keuze voor
een bepaalde aanpak op dat moment niet goed kunt onderbouwen, is het belangrijk om de resultaten te meten en te evalueren.
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Misverstand 4: Langetermijnvisie wijkt voor snel meetbaar resultaat
Ook het argument dat vrijwilligersorganisaties die focussen op snelle, meetbare
resultaten andere, minder meetbare, maar op de langere termijn niet minder belangrijke activiteiten zouden verwaarlozen, berust op een misverstand. Het is in elk
geval geen argument tegen evidence based werken. Het is hooguit een argument
tegen een verkeerde toepassing ervan, zoals de meeste bezwaren vooral bezwaren
zijn tegen een verkeerde toepassing. Het is zaak om evidence based werken zorgvuldig toe te passen en zowel het bewijs ten aanzien van de kortetermijndoelen als het
bewijs ten aanzien van de langetermijndoelen mee te wegen.
Bovenstaande misverstanden kunnen het zicht ontnemen op de waarde die evidence based werken kan hebben. En dat is jammer, want bij evidence based werken
gaat het om professionals en vrijwilligers die nagaan hoe zij hun cliënten het beste
kunnen helpen. Zij doen dat door gebruik te maken van zowel het best beschikbare
bewijs van werkzaamheid als van de eigen praktijkkennis en kennis over de wensen
van de cliënt. Vrijwilligers kunnen elkaar ‘aan de keukentafel’ tips geven over wat
op basis van hun eigen ervaring de juiste aanpak is. Hier schuift de onderzoeker
aan als bondgenoot in het zoeken naar de beste aanpak. Dat is de aanpak die de
vrijwilliger sterker maakt in het bereiken van zijn doel: meerwaarde bieden aan de
cliënt. Evidence based werken is dan niet een instrument voor controle van de overheid, maar een manier van werken die staat voor empowerment van vrijwilligers. De
vraag die resteert, is hoe een brug te slaan tussen de keukentafel van de vrijwilliger
en de studeerkamer van de onderzoeker. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

***
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Vrijwilligers betrekken
bij evidence based werken

3

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat veel vrijwilligers willen weten welke
aanpak werkt en waarom dat zo is. De vraag is hoe we hen kunnen helpen zoeken
naar antwoorden op die vragen. Een goede manier is dat vrijwilligersorganisaties
en onderzoekers vrijwilligers betrekken bij evidence based werken. Daarover gaat
dit hoofdstuk. Het is gebaseerd op een vijftal studies verricht in het kader van het
onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies van MOVISIE. In deze studies
doen onderzoekers verslag van hun verkenningen naar werkzame principes voor
het stimuleren van vrijwillige inzet. Het aardige van deze verkenningen is dat we er
ook lering uit kunnen trekken over de mogelijkheden om vrijwilligers te betrekken
bij evidence based werken en dit op passende wijze vorm te geven in de praktijk
van vrijwilligersorganisaties. De paragrafen 3.2 tot en met 3.6 bieden per studie een
korte impressie van het onderzoek en gaan in op resultaten die relevant zijn voor
evidence based werken in de vrijwilligerspraktijk. Als opmaat voor het afsluitende
hoofdstuk blikken we in paragraaf 3.7 terug op de manier waarop de onderzoeken
zijn uitgevoerd. Ook dat levert munitie op voor ons onderwerp.

3.2 De praktijk van het mantelwerk:
de rol van betaling

.

T. Knijn, E. Grootegoed et al. (2010). De praktijk van het mantelwerk.
Een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het persoonsgebonden
budget in de mantelzorg. Utrecht: MOVISIE.
Enkele belangrijke conclusies:
•

Introductie van een financiële beloning kan stimulerend werken voor
de capaciteit en kwaliteit van de informele zorg, maar ook afstandelijkheid, verzakelijking en bureaucratie in de hand werken.

•

Betaling van mantelzorgers uit het Persoonsgebonden budget (Pgb)
betekent niet dat professionals niet meer nodig zijn; wel verandert hun
rol van zelf zorg verlenen naar informeren, adviseren en ondersteunen
van burgers die zorg aan elkaar bieden.
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Impressie
De onderzoekers vonden onder andere dat het Persoonsgebonden budget (Pgb)
duidelijke afspraken en een meer zakelijk klimaat doet ontstaan tussen zorgvrager
en mantelzorger. Dat maakt het voor de mantelzorger gemakkelijker zijn grenzen
aan te geven. De emotionele beladenheid wordt kleiner waardoor de mantelzorger
beter afstand kan nemen en de zorg meer als ‘werk’ gaat beschouwen. Het Pgb
biedt alle ondervraagde mantelzorgers een gevoel van ‘tijd en ruimte’ om meer
sturing te geven aan het zorgproces. Verder vonden de onderzoekers dat het Pgb
kan bijdragen aan het gevoel van sociale status van de mantelzorger. Betaling voelt
als een vorm van maatschappelijke waardering en erkenning. Ook kwam naar voren
dat betaling uit een Pgb er toe leidt dat mantelzorgers zich geprikkeld voelen om
zich meer te gaan professionaliseren: betaalde mantelzorgers participeren vaker in
cursussen of trainingen ter verbetering van de zorgtaken. Welke aanknopingspunten levert de studie op voor evidence based werken in de vrijwillige sector?

Aanknopingspunten voor evidence based werken:
de rol van betaling
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn natuurlijk niet zomaar met elkaar te vergelijken. In de vrijwillige sector speelt betaling in de zin van loonvorming per definitie
geen rol. Toch is betaling niet zelden een heikel punt. Het gaat dan om de mogelijkheden tot onkostenvergoeding en betaling in natura, bijvoorbeeld door gratis
deelname aan een cursus. Organisaties die alle mogelijkheden hiervoor benutten
en vrijwilligers goed informeren over fiscale en lokale regelingen, zenden enkele belangrijke signalen uit naar de vrijwilliger, zoals erkenning en waardering. Daar zien
we een parallel met de betaalde mantelzorger. Er zijn nog enkele interessante parallellen denkbaar: ook de vrijwilliger kan een zekere status ontlenen aan ‘betaling’ en
kan groeien in zijn taakopvatting. Net als de mantelzorger ziet de vrijwilliger zijn
activiteiten meer als ‘echt werk’ dat zich afspeelt in een zakelijk klimaat met goede
regels en afspraken. De link met evidence based werken? Wellicht staat de vrijwilliger, net als de mantelzorger, meer open voor mogelijkheden om na te denken over
effectiviteit en verbetering van de werkzaamheden, als hij deze ziet als ‘werk’ en
ervan op aan kan dat zaken zoals (on)kostenvergoeding zorgvuldig zijn geregeld.
Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen.

***
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3.3 Inspelen op initiatief: het belang van 		
zelfsturend ondernemerschap

M. van der Sluis en M. van der Land (2010). Inspelen op initiatief. Actieve
burgers en sociale professionals in de buurt. Utrecht: MOVISIE.
Enkele belangrijke conclusies:
•

Succesvolle buurtinitiatieven hebben visionaire en volhardende leiders
met een groot netwerk die verbindingen kunnen leggen tussen de informele netwerken in de buurt en de formele netwerken van instituties.

•

Actieve burgers hebben behoefte aan alerte, maar bescheiden opererende professionals die hulp bieden bij het leggen van contact en zich als
een kameleon kunnen aanpassen aan wat de burger drijft en nodig heeft.

Impressie
Als cruciale factor voor het welslagen van burgerinitiatieven komt in de studie van
Van der Sluis en Van der Land het thema zelfsturing naar boven drijven. De actieve
burgers staan aan het roer van hun eigen project. Zij hebben daarover een gevoel
van eigendom (sense of ownership): het project is van hun en van niemand anders.
Zorgvuldig bewaken zij hun onafhankelijkheid, als het kan liever zonder dan met
subsidie. Tegelijkertijd zien zij als echte ondernemers in dat zij te maken hebben
met allerlei omgevingsfactoren. Ook geven zij aan dat zij de ondersteuning van (of
samenwerking met) professionals goed kunnen benutten om hun doelen te realiseren. Maar het blijven hún doelen, het is hún onderneming.

Aanknopingspunten voor evidence based werken:
zelfsturend ondernemerschap
Zelfsturing en ondernemerschap zijn de link naar evidence based werken. Ze
werken als een stimulans om regelmatig na te gaan of de zelf gekozen doelen ook
echt worden gerealiseerd. Daar horen vragen bij als: zitten we nog op het goede
spoor? Bereiken we de gewenste resultaten? En: zijn onze acties werkelijk effectief? Ondersteunende professionals kunnen de groepsleden coachen in het omgaan
met deze vragen, zonder zelf allerlei antwoorden te geven. Daarvoor dienen zij
‘alerte, maar bescheiden opererende professionals’ te zijn, zoals de auteurs van
de studie hen noemen. Dit zou ook een rol van ondersteuners en coördinatoren in
het georganiseerde vrijwilligerswerk kunnen zijn. Hoe kunnen zij eigen regie en
ondernemerschap stimuleren bij de vrijwilligers die zij begeleiden? Hoe kunnen
zij leiderschap en eigen initiatief op de werkvloer stimuleren? Welke vrijwilligers
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zouden zelf (onderdelen van) activiteiten kunnen en willen opzetten? Door dit te
doen vergroten zij niet alleen het verlangen van vrijwilligers om (binnen de kaders
van de organisatie) eigen doelen te realiseren. Ook stimuleren zij het nadenken over
de gehanteerde werkwijze en over de vraag of de effectiviteit van hun acties nog
verder kan worden vergroot.

3.4 Inzicht in eigen kracht:
empowerment van vrijwilligers
H. Wagenaar en C. Balder-van Seggelen (2010). Inzicht in eigen kracht.
De werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra.
Utrecht: MOVISIE.

Enkele belangrijke conclusies:
•

In een Maatschappelijk Activeringscentrum krijgen deelnemers aan een
re-integratietraject nieuw zelfvertrouwen en maatschappelijke perspectieven met behulp van empowerment; werkzame principes daarbij zijn leren
door te doen, tijd nemen, aandacht geven en ‘er zijn’ voor de deelnemers.

•

Een belangrijke voorwaarde voor empowerment is dat de organisatie
daarvoor goede randvoorwaarden biedt aan de professional; empowerment van cliënten werkt niet zonder empowerment van professionals: de
hele organisatie moet zijn doortrokken van de cultuur van empowerment.

Impressie
Net als de hiervoor besproken studie legt deze studie een aantal werkzame principes
voor empowerment bloot. De onderzoekers brengen de werking van het Maatschappelijk Activeringscentrum (MAC) scherp in beeld door deze af te zetten tegen het – in hun
ogen – disfunctioneren van de gebruikelijke re-integratieaanpak van de grote werkbedrijven. Eén van de geïnterviewde casemanagers verwoordt het verschil met de traditionele aanpak als volgt: “Het grootste verschil is tijd en aandacht voor de mensen. De
cliënten moeten eerst hun verhaal kwijt kunnen. Dan durven ze ook veel meer met ons
samen in die reflectie. Ze zien zelf wat ze kunnen en zijn daar verwonderd over, want
dat waren ze kwijt.” De professional in een MAC moet in staat zijn om de werkzame, op
empowerment gerichte principes in praktijk te brengen. Daarvoor zijn heel wat competenties nodig, zoals presentie (er zijn voor de cliënt, onbevangen, niet oordelend), een
open houding (zelf ook willen leren), de doelgroep kennen, positief en krachtgericht
kunnen werken, zorgen voor optimale condities voor het leerproces van deelnemers
en bereid zijn intensief met hen samen te werken. Om zich die competenties eigen te
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maken en ze voortdurend in praktijk te kunnen brengen, zijn goede randvoorwaarden
binnen de organisatie nodig. Ook de professional moet empowered worden. Zo moet
er voldoende ruimte en tijd zijn voor persoonlijke aandacht, moeten casemanagers de
middelen hebben om externe deskundigen in te schakelen en moet er veel gelegenheid
zijn om te sparren met collega’s.

Aanknopingspunten voor evidence based werken: empowerment
van vrijwilligers
Werkzame principes als participatie, actief leren, feedback, enzovoort, kunnen ook
worden benut bij de individuele begeleiding van vrijwilligers. Hun persoonlijke ontwikkeling kan worden gestimuleerd door training in het stellen van persoonlijke doelen,
door ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden en door feedback op de behaalde resultaten. Voortbouwend op deze lijn kunnen coördinatoren en begeleiders de
vrijwilligers helpen bij reflectie op het werk, waarbij ook het nadenken over het effect
(en het verbeteren) van handelingswijzen een plaats krijgt. Daarbij kunnen zij gebruik
maken van kennis uit onderzoek en waar mogelijk samenwerken met onderzoekers.

3.5

Een warm nest of een geoliede machine:
contingentie

M. Hoogenboom, M. Saber en T. Knijn (2010). Een warm nest of een
geoliede machine. Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem vrijwilligers
vinden en binden. Utrecht: MOVISIE.
Enkele belangrijke conclusies:
•

Of een vrijwilligersorganisatie succesvol is bij het vinden en binden van
nieuwe groepen vrijwilligers, heeft zij maar in beperkte mate in eigen
hand. Er zijn weliswaar overdraagbare instrumenten voor werving en
binding, zoals foldermateriaal, cursussen en begeleiding van vrijwilligers, maar belangrijke andere instrumenten zijn ‘contingent’. Dat wil
zeggen dat ze zijn verknoopt met allerlei minder gemakkelijk te beïnvloeden kenmerken van de organisatie.

•

Professionals die vrijwilligers werven en begeleiden, moeten zich ervan
vergewissen dat methodisch sturen met behulp van ‘vrijwilligersmanagement’ maar tot op zekere hoogte mogelijk is. Vooral in grote vrijwilligersorganisaties met een lange traditie is hun speelruimte beperkt door
ingesleten waarden en handelingspatronen in het vrijwilligerscorps en
door beelden in de buitenwereld over imago, cultuur en structuur van
de organisatie.
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Impressie
De studie begon als een onbevangen zoektocht naar effectieve methoden. Gaandeweg ontdekten de onderzoekers tot hun eigen verrassing dat de komst van
nieuwe vrijwilligers niet zozeer afhangt van wat de organisatie doet, maar vooral
van wat zij is. De Zonnebloem en Het Buitenhof organiseren beide vakanties voor
gehandicapten. Maar het warme nest van de naar gemeenschapsvorming strevende
Zonnebloem blijkt vooral vrijwilligers aan te trekken die afkomen op sfeer, gezelligheid en ontmoeting. De onderzoekers spreken hier van een ‘organisch regime’.
De aantrekkingskracht van Het Buitenhof schuilt in de strak georganiseerde en efficiënte organisatie die volgens de onderzoekers nog het best te typeren valt als een
geoliede machine. Hier spreken de onderzoekers van een ‘mechanisch regime’. Niet
de wervingsmethoden, maar dit soort organisatiekenmerken zijn doorslaggevend
voor het type vrijwilligers dat op de organisatie afkomt.

Aanknopingspunten voor evidence based werken: contingentie
De studie van Hoogenboom en anderen stemt tot nadenken. Als de speelruimte
voor het werven van nieuwe categorieën vrijwilligers contingent is (dat wil zeggen:
je kunt alleen vrijwilligers werven die passen bij het specifieke karakter van de organisatie), dan geldt dat waarschijnlijk ook voor de mogelijkheden van en het draagvlak voor evidence based werken. De aanpak moet goed aansluiten bij de behoeften
van het zittende vrijwilligerscorps.
Het ‘warme nest’ van de Zonnebloem trekt relatief laag opgeleide mensen met
een sterk sociale instelling, een gerichtheid op samenwerking, gemeenschapsvorming en de opbouw van het eigen sociale netwerk. Het gesprek over (of onderzoek
naar) de effectiviteit van interventies voor de cliënt moet plaatsvinden onder de
nadrukkelijke erkenning van het feit dat de vrijwilliger er zelf ook baat bij mag
hebben. Ook moet worden voorkomen dat vrijwilligers het gevoel krijgen dat hun
aanpak niet de juiste is – “waarom moet die eigenlijk onderzocht worden?”
De ‘geoliede machine’ die volgens de onderzoekers Het Buitenhof is, trekt
meer hoog opgeleide mensen met een ‘professionele’ en ‘zakelijke’ instelling.
Zij houden van een goed lopende organisatie die hen vrijstelt van vergaderen en
overleggen en die hen in staat stelt om in een beperkte periode een concreet en
afgebakend doel te realiseren. Zij zullen zeker geïnteresseerd zijn in de werkzaamheid van hun methoden, maar wellicht moeilijk te motiveren om veel tijd te besteden aan het gesprek daarover. Doe het onderzoek en presenteer de uitkomst kort
en bondig. Misschien is er ruimte voor een korte, creatieve sessie, met het karakter
van een hogedrukpan: snel ontdekken wat werkt en wat niet. En daarna snel weer
aan de slag.
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3.6 Zin in meedoen: de invloed van motivatie

K. Penninx (2010). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het stimuleren
van vrijwillige inzet bij mensen in de derde levensfase. Utrecht: MOVISIE.
Enkele belangrijke conclusies:
•

Om effectieve methoden voor werving van mensen in de derde levensfase (jong-gepensioneerden) te ontwikkelen is veel kennis van de beoogde
doelgroep nodig. Houd rekening met verschillen tussen vier motivatietypen: zelfzorg, zelfontplooiing, hulp verlenen en ondernemen. Door
met (potentiële) vrijwilligers een open gesprek aan te gaan en daarin
belangstelling te tonen voor hun levensverhalen, ontstaat inzicht in hun
motivatietype en de verschillende waarden, ontwikkelingsbehoeften en
zingevingspatronen die daaraan ten grondslag liggen.

•

Het kennen van de wensen en belangen van vrijwilligers is een noodzakelijke kwaliteit van professionals die een bemiddelende rol spelen
tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Voor een vrijwilligerscoördinator is de vraag ‘wat willen onze vrijwilligers?’ minstens zo belangrijk
als de vraag ‘wat willen onze cliënten?’.

Impressie
In de studie van Kees Penninx kwamen vier motivatietypen naar boven drijven,
gebaseerd op twee dimensies: zelfgericht versus omgevingsgericht zijn, en een
behoudende versus een vernieuwende instelling hebben.
• De zelfzorger is gericht op het behoud van eigen welzijn en vitaliteit. “Het houdt
me jong en fris” en “Het geeft me een vast punt in de week, daar leef ik naar
toe” zijn typische uitspraken van de zelfzorger.
• De zelfontplooier is gericht op persoonlijke ontwikkeling en zingeving. “Vroeger
was ik heel stil en verlegen. Door het vertelproject ben ik een prater geworden”,
zegt iemand met dit profiel.
• De hulpverlener is gericht op het helpen van mensen met problemen. Een respondent met dit profiel zegt: “Die oude mensen zijn zo dankbaar, zo blij, daar word
ik zelf ook helemaal blij van.”
• De ondernemer is gericht op sociaal-maatschappelijk en vernieuwend ondernemen. “Dat vind ik zo leuk hier: ze geven je de ruimte om je eigen project te
ontwikkelen”, is een uitspraak die de ondernemer typeert.
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Het gaat in deze typologie om accentverschillen, niet om elkaar uitsluitende categorieën. Motieven zijn ook niet statisch, ze kunnen veranderen. Zo kunnen mensen
met een bepaald motief binnenkomen, bijvoorbeeld zelfzorg (“Het geeft me
afleiding als ik wat aan vrijwilligerswerk ga doen”) en na verloop van tijd andere
motieven gaan ontwikkelen.

Aanknopingspunten voor evidence based werken in de vrijwillige
sector: motivatie
De bevindingen uit deze studie vormen een pendant van de bevindingen uit het
onderzoek van Hoogenboom, Saber en Knijn. Waar uit dit onderzoek kan worden
afgeleid dat het draagvlak voor evidence based werken samenhangt met het type
organisatie, kan uit het onderzoek van Penninx worden afgeleid dat dit draagvlak varieert met het type vrijwilliger. Meer altruïstisch ingestelde vrijwilligers als
‘hulpverleners’ en ‘ondernemers’ willen de slag naar verbetering van de leefsituatie
van iets of iemand maken. Het raakt hen als ze tot de ontdekking komen dat hun
inspanningen er daadwerkelijk toe doen en dat het ook echt helpt wat ze doen.
De hulpverleners werken veelal aan de hand van bepaalde aangeleerde methoden.
Onderzoek naar effecten van de methode kan zeer stimulerend voor hen zijn. Sommigen zijn zelfs teleurgesteld als dit achterwege blijft, zoals we zagen bij de Almelose leeshulpen in het voorwoord van dit essay. Ook de ondernemers willen resultaten
zien: het gaat over hún onderneming, een drijfveer die we ook gezien hebben bij de
actieve wijkbewoners in het onderzoek van Van der Sluis en Van der Land.
Bij het ontwikkelen van evidence based werken kunnen de hulpverleners en
de ondernemers dan ook belangrijke bondgenoten en early adopters zijn (Rogers,
2003). Mogelijk zijn ook de zelfontplooiers in voor evidence based werken, dat in
wezen niets anders is dan het streven naar vernieuwing en verbetering van activiteiten en bijbehorende leerprocessen. Organisaties met overwegend zelfzorgers
– mensen die het vooral doen voor de sociale contacten en de gezelligheid, zie de
beschrijving van de Zonnebloem in het onderzoek van Hoogenboom en anderen –
hebben mogelijk de meeste moeite om de vrijwilligers te interesseren voor evidence
based werken.

3.7 Co-productie
We hebben gezien dat het voor het draagvlak belangrijk is dat vrijwilligers zich
mede-eigenaar, medeverantwoordelijk voelen voor het proces van evidence based
werken. Hoe kunnen onderzoekers, professionals en vrijwilligersorganisaties dat
bevorderen? Het antwoord op deze vraag is: co-productie.
Alle studies hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij in hoge mate het
resultaat zijn van samenwerking tussen onderzoekers en onderzochten. Zo laten

***

44 Op zoek naar het levende bewijs

Van der Sluis en Van der Land zien dat het zorgvuldig beschrijven en terugkoppelen van casussen een goede manier is om onderzoek te doen naar de praktijk van
vrijwillige inzet. De onderzoekers stellen zich niet boven, maar gelijkwaardig naast
de respondenten op. Ze verkleinen de sociale afstand tot de respondenten zonder
kritische vragen te schuwen. Daarmee stimuleren ze een reflexieve houding bij de
actieve burgers, die daarmee een partner in research worden.
Ook kunnen onderzoekers de vrijwilligers en hun coördinatoren helpen om hun
ervaringen meer systematisch in kaart te brengen en te analyseren. Ze kunnen helpen
reflecteren door hen te vragen wat ze doen en waarom en hoe ze het doen. Andersom
kunnen vrijwilligers en hun coördinatoren de onderzoekers helpen door hun ervaringen met hen te delen. Zoals Wagenaar en Balder-van Seggelen respondenten vroegen
naar hun levensverhaal, zo kunnen onderzoekers vrijwilligers vragen naar hun vrijwilligersverhaal. Onderzoekers en vrijwilligers staan dan als het ware zij aan zij in een
gedeelde zoektocht naar werkzame principes, kansen, valkuilen en leerervaringen.
Nieuwsgierigheid naar de werkzaamheid van interventies blijkt niet te zijn voorbehouden aan de onderzoeker, ontdekte Penninx. Met uitzondering van de notoire ‘zelfzorgers’ willen ook de meeste vrijwilligers weten of hun aanpak werkt, of hun project
ertoe doet. Door te investeren in de relatie met vrijwilligers, belangstelling te tonen,
een tijdje mee te lopen en soms ook mee te doen, ontstaat vertrouwen. Dat laten alle
onderzoeken zien. De aldus gecreëerde veiligheid stimuleert vrijwilligers om zelf ook
kritische vragen te formuleren en zichzelf en elkaar de spiegel voor te houden. Twee
weten meer dan één. De gesprekspartners hoeven niets te verdedigen, maar kunnen
er wel wat van opsteken. Zo ontstaat een gelijkwaardige, reflexieve en communicatieve onderzoekspraktijk, waarin vrijwilligers en onderzoekers samen optrekken. Het
persoonlijke contact tussen onderzoekers en vrijwilligers bevordert dat de systematisch verzamelde kennis wordt gewaardeerd én toegepast. Dit vraagt van onderzoekers naast onderzoeksvaardigheden ook een hoog niveau van sociale vaardigheden,
authenticiteit en waarachtige betrokkenheid.

Triangulatie
De studies laten ook zien dat data-triangulatie een goede, wellicht noodzakelijke
manier is om de praktijk te doorgronden. Data-triangulatie is het gebruik maken
en confronteren van verschillende kennisbronnen zoals literatuur, beleidsdocumenten en diepte-interviews. De studie van Penninx laat zien dat ook het combineren
van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden behulpzaam kan zijn. We
noemen dit methode-triangulatie. In zijn onderzoek naar motivaties voor vrijwillige
inzet maakt Penninx gebruik van numerieke scorelijsten. Daarop geven vrijwilligers
‘rapportcijfers’ aan het belang dat zij hechten aan 50 uitspraken op het gebied van
motivatie. Door de betekenis van dit kwantitatieve materiaal op interactieve wijze
te duiden in open groepsinterviews en diepte-interviews met de respondenten, vul-
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len kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden elkaar aan.
Tot zover de leerervaringen rond evidence based werken op grond van de vijf studies. Elke studie leverde aanknopingspunten op waarmee onderzoekers en professionals ervoor kunnen zorgen dat vrijwilligers zich mede-eigenaar, medeverantwoordelijk voelen voor het proces van evidence based werken. Betaling van onkosten en
het aanbieden van cursussen en trainingen zijn belangrijke vormen om vrijwilligers
serieus te nemen, het stimuleert hun taakopvatting en belangstelling voor resultaten (Knijn et al., 2010). Het loont om zelfsturend ondernemerschap te stimuleren,
zowel op organisatieniveau (Van der Sluis en Van der Land, 2010) als op het niveau
van de individuele vrijwilliger en coördinator. Nieuwsgierigheid naar het effect is
het grootst als men zeggenschap heeft over doelen en werkwijzen (Wagenaar en
Balder-van Seggelen, 2010). Houd rekening met contingente factoren: de ruimte
voor verbetering van het handelen – een kerndoel van evidence based werken –
is soms beperkt door moeilijk te beïnvloeden, organisatie-eigen omstandigheden
(Hoogenboom et al., 2010). Houd rekening met verschillende motivatietypen bij
vrijwilligers (Penninx, 2010): ‘hulpverleners’ en ‘ondernemers’ hebben meer belangstelling voor het effect van hun handelen dan ‘zelfzorgers’ en ‘zelfontplooiers’.

***
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4

Op zoek naar het
levende bewijs
Slotbeschouwing

Dit essay gaat over evidence based werken (ook wel Evidence Based Practice of EBP)
in de vrijwillige sector. Onder evidence based werken verstaan we het integreren
van het beste bewijs uit wetenschappelijk onderzoeksmateriaal met de ervaringskennis van de vrijwilliger en de voorkeuren van de doelgroep bij het nemen van
beslissingen over de aanpak van de vrijwilliger. Zo komen we er achter wat de beste
aanpak is: wat ‘werkt’. We hebben besproken wat de mogelijkheden, grenzen en
eventuele valkuilen zijn om met behulp van evidence based werken in de alledaagse
praktijk van vrijwilligersorganisaties een brug te slaan tussen wetenschap
en praktijk en hoe vrijwilligers hier optimaal bij kunnen worden betrokken.

Bezwaren
De geschiedenis van evidence based werken leert dat de oorsprong ligt bij de
medische professies. Van daaruit verbreedde het zoeken naar ‘wat werkt’ zich over
andere sectoren, zoals het onderwijs, de jeugdzorg en de sociale sector. In de vrijwillige sector wordt evidence based werken nog maar mondjesmaat toegepast.
We hoorden nogal wat bezwaren. “We moeten vrijwilligers niet teveel belasten
met wetenschappelijke enquêtes en registratiedruk; ze hebben geen behoefte aan
‘moeilijke discussies’ en willen gewoon hun werk doen”, wierpen sommigen op.
“Is evidence based werken wel in het belang van de vrijwilliger?”, vroegen anderen
zich af. Zij wijzen op het gevaar dat evidence based werken verknoopt raakt met
de toenemende verantwoordingscultuur en de nadruk op kosteneffectiviteit. Weer
anderen vreesden dat evidence based werken de vrijwilliger in een keurslijf zou
duwen, waarbij maatwerk en spontaan contact plaatsmaken voor het ‘bewezen
effectieve’ protocol. Ook hoorden we de vrees dat evidence based werken zou
leiden tot de dominantie van het medisch model en de cliënt gestigmatiseerd zou
worden in plaats van beter geholpen.

Misverstanden
Wij hebben betoogd, dat de bezwaren tegen evidence based werken berusten op
misverstanden. Evidence based werken is van oorsprong een beslissingsproces voor
medisch handelen. Maar daarmee is het nog geen pleidooi voor het medisch model.
Evidence based werken is ook niet hetzelfde als ‘meten’, ‘registreren’, ‘protocolliseren’,
‘afrekenen’ of ‘benchmarken’. Het doel van evidence based werken is het vinden van de

Op zoek naar het levende bewijs 47

***

beste aanpak door de vrijwilliger. Waarom zou die geen gebruik maken van wetenschappelijke kennis, of meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, als daarmee zijn
inzet effectiever wordt en daarmee ook meer kwaliteit wordt verkregen voor de cliënt?
Evidence based werken schrijft niets voor, ook niet het ‘goedgekeurde’ protocol, zoals
sommige waarnemers denken. Integendeel, het vergroot de vrijheid van de vrijwilliger
omdat het resulteert in meer inzicht in het eigen handelen. De vrijwilliger wordt er
wijzer van. Inzicht in ‘wat werkt’ is niet het alleenrecht van de wetenschapper. Ook de
ervaringskennis van de vrijwilliger en de feedback van de cliënt zijn cruciaal. Het proces
van zoeken naar bewijs is minstens zo belangrijk als het bewijs zelf. Juist vrijwilligers
hebben het nodig om te weten of hun inzet ertoe doet.

Stop bevoogding van vrijwilligers
Dat brengt ons op het volgende. Evidence based werken is volgens sommige waarnemers geen zaak van vrijwilligers. Laat het over aan professionals, vinden zij. Wij vinden
dat bevoogdend. De verschillen worden overtrokken. Van vrijwilligers wordt gezegd
dat ze zich inzetten vanuit het hart en niet omdat het ‘wetenschappelijk bewezen’ is,
maar geldt dat niet ook voor professionals? Ook wordt gezegd dat een vrijwilliger die
zich niet meer herkent in de aanpak, ieder moment kan opstappen. Maar ook beroepskrachten kiezen er soms voor om in een andere setting te gaan werken als ze zich niet
(meer) kunnen vinden in de werkwijze. We zien bovendien de opkomst van vrijwilligers
met een stevige professionele bagage. En tot slot hebben we gezien dat er ook vrijwilligers zijn die zelf de vraag naar effectiviteit opwerpen.
Wij zien geen principiële verschillen tussen vrijwilligers en professionals als het
gaat om erkenning van het belang van evidence based werken. Zowel professionals
als vrijwilligers willen goede prestaties leveren. Ze willen weten of ze het goed doen
en of ze het goede doen. Daarbij helpt up-to-date inzicht in werkzame methoden,
evenals het proces dat leidt naar kennis op dat gebied.
Het essay heeft de misverstanden ontzenuwd. We vinden dat het tijd wordt om
de bezwaren aan de kant te zetten. Daarom besluiten we met vijf aanbevelingen
voor vrijwilligersorganisaties.
1. Empower vrijwilligers in lerende organisatie
Mensen leren door voort te bouwen op wat zij al weten. Maar het moet wel nieuw of
uitdagend zijn om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Wie nieuwe kennis wil
aanreiken, moet aansluiting te zoeken bij de leefwereld, de ervaringen en de kennis
van vrijwilligers. Nieuwe kennis is zelden een probleem, het gaat erom hoe de organisatie ermee omgaat. Overdonder vrijwilligers niet met kennis, hoezeer ook wetenschappelijk verantwoord en in de praktijk getoetst. Bouw voort op de stille kennis van
de vrijwilliger. Maak van de vrijwilligersorganisatie een lerende organisatie. Schep
een veilig leerklimaat en maak mogelijk dat de vrijwilliger zijn mening over waar het
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naar toe moet – en zijn kennis over hoe dat kan – expliciteert, uitwisselt en aanvult met
kennis uit andere bronnen. Breng vrijwilligers in hun kracht door zo hun reflexief en
zelfsturend vermogen aan te spreken. Kortom: empower de vrijwilliger in een lerende
organisatie. Dit is het fundament waarop evidence based werken berust.
2. Zoek het levende bewijs in een narratieve cultuur
De meeste vrijwilligers vertellen graag over hun ervaringen. Laat mensen in vrijheid
vertellen over wat ze doen. Stimuleer een vertelcultuur. In het vertellen over je
werkzaamheden als vrijwilliger zit het leren over de goede aanpak besloten. Het
vertellen maakt expliciet en voor anderen toegankelijk wat men daar van weet.
Wetenschappers kunnen daar goede diensten bij bewijzen door verhalen op te tekenen, ze te confronteren met theoretische en empirische kennis en ze weer terug te
geven voor verdere reflectie in nieuwe vertelrondes. Waar deze narratieve cultuur
de gewoonte is, kan samenwerking met wetenschappers en de confrontatie met
elders verkregen wetenschappelijke kennis voor alle betrokkenen een verrijkende
ervaring zijn. Het aldus verkregen bewijs is het levende bewijs. Het levende bewijs
wordt niet van buitenaf aangeleverd en zeker niet van bovenaf gedropt. Het is geen
dode letter in een handleiding of wetenschappelijk rapport, maar het resultaat van
een spannend en boeiend samenspel van alle kennisbronnen.
3. Zorg voor machtsvrije dialoog tussen vrijwilligers, professionals en onderzoekers
Professionals die vrijwilligers begeleiden, hebben vaak een voorsprong in kennis
(deskundigheidsmacht) of bekleden meer centrale posities in de organisatie (positiemacht). De in het essay besproken studies maken echter duidelijk dat het leggen van
contact met vrijwilligers en het werken aan vertrouwen (persoonlijke macht) doorslaggevend zijn voor de effectiviteit van de coördinator. Je moet je verbinden met
vrijwilligers in plaats van hen iets op te leggen. Evidence based werken is gedoemd
te mislukken als dit wordt opgevat als het op grond van wetenschappelijke bewijsvoering ‘vertellen hoe het moet’. Dat is geen evidence based werken! Belangrijker
is het aangaan van wat de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas een open,
machtsvrije dialoog noemt. De dialoog gaat in dit geval over zaken als: wat trekt je
in het werk? Wat gaat je goed af? Wat zou je nog beter willen doen? Waar loop je
tegenaan? Waar liggen je grenzen? Hoe kan ik je ondersteunen? Dit is het type vragen dat ook bij evidence based werken voorop zou moeten staan. Evidence based
werken is niet iets voor maar iets door de vrijwilligers en hun begeleiders.
4. Voorkom ‘welles-nietes’ door afspraken over evidence based werken vast
te leggen in kwaliteitsbeleid
Maar wat te doen als op grond van wetenschappelijke kennis is bewezen dat de
aanpak van een bepaalde vrijwilliger niet effectief is en de vrijwilliger daar geen
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enkele boodschap aan heeft? Sommigen zullen dan zeggen dat de hulp moet
worden gestopt, verbeterd of vervangen door een aanpak waarvan we weten (of
denken) dat die wel werkt. De vrijwilliger moet daartoe worden gemaand. Maar zo
eenvoudig is het niet. Je kunt een vrijwilliger niet zomaar tot ander gedrag manen.
Een ‘beroepscode’ zoals bij professionals ontbreekt. Wel kun je hierover met vrijwilligers heel goed het gesprek aangaan, op de manier die zojuist is geschetst. Om dit
gesprek goed te laten verlopen is het belangrijk dat er kwaliteitsbeleid is, waarin is
vastgelegd dat de aanpak van de vrijwilliger werkzaam moet zijn volgens de op dat
moment beschikbare kennis. De vrijwilliger dient hierover vooraf te worden geïnformeerd en ermee in te stemmen.
Als dit kwaliteitsbeleid ontbreekt, kan de organisatie de vrijwilliger nergens
op aanspreken. Het is dan de ene mening tegenover de andere. Gelukkig is bij een
goed beleid rond evidence based werken de kans op dit soort lastige situaties te
verwaarlozen.
5. Wees eerlijk over strategische intenties
Tot slot. Concurrentie, keurmerken en benchmarks hebben ook in de vrijwillige
sector hun intrede gedaan. Ook vrijwilligersorganisaties willen ‘inverdienen’ (of
voelen zich daartoe gedwongen) en gaan de markt op. Het is verleidelijk om evidence based werken in die concurrentiesfeer te trekken. Maar daarvoor is het niet
bedoeld. Evidence based werken is niet bedoeld als wapen in de concurrentiestrijd,
noch als machtsmiddel van de subsidiërende overheid. Niettemin ontkomen vrijwilligersorganisaties er steeds minder aan dat zij op meer borden tegelijk moeten schaken. Er zijn maar weinig dienstverlenende vrijwilligersorganisaties op het gebied
van zorg en welzijn die principieel zonder subsidie te werk gaan. Financiers belonen
het liefst vrijwilligersorganisaties die effectief te werk gaan en hun doelen bereiken.
Aan vrijwilligers is dat best uit te leggen.
Het moet alleen wel gebeuren. Wees transparant. Als het gesprek met vrijwilligers hierover achterwege blijft, kunnen zij het gevoel krijgen dat ze voor het
karretje van de professional, de organisatie of de overheid worden gespannen. Dan
gaan de haren overeind of gaat, zoals Dekker het zegt, ‘de ziel eruit’. Het probleem
zit niet in het streven naar effectiviteit, maar in de manier waarmee de organisatie
en de financiers ermee omgaan. Evidence based werken is zoeken naar en kiezen
voor de beste methode. Dat is niet per se de goedkoopste.
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MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau
voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare
kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale
vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg
en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s
centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen,
leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet.

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van
burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties,
overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en
burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen
samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het
vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties
en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed
mogelijk doen.
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Deel 10 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.

Evidence based werken sluit aan bij de roep om kwaliteitsverbetering van
het werk van professionals in welzijnsorganisaties. Kunnen we dit nu
doortrekken naar vrijwilligersorganisaties? Kunnen we ook van vrijwilligers
verwachten dat zij gebruik maken van beschikbare wetenschappelijke kennis?
Met andere woorden: is er zoiets denkbaar als evidence based werken door
of met vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van zorg, welzijn en
samenlevingsopbouw? Als we denken van wel: welke aanpak zou dan
passend zijn? En wat betekent dat voor de (professionele) ondersteuning
van vrijwilligers?
Dit essay nodigt beleidsmakers, professionals en vrijwilligers uit om van
gedachten te wisselen over het draagvlak, over uitgangspunten en
toepassingsmogelijkheden van evidence based werken in de vrijwillige
sector. Het essay biedt veel informatie, visies en praktijkvoorbeelden.
De auteurs geven aan hoe je vrijwilligers bij evidence based werken kunt
betrekken. Ook staan zij stil bij mogelijke misverstanden, valkuilen en
dilemma’s. Dit resulteert in een visie op evidence based werken en een
aantal concrete aanbevelingen voor de vrijwillige sector. Niet het verlangen
naar sturing, beheersing en controle, noch het verlangen naar bewijsvoering
van wetenschappers, maar het verlangen van vrijwilligers zelf om het goede
werk te doen en om het werk goed te doen, staat hierbij voorop.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het kader van het
onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit
programma gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen van
in de sociale sector toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek
lenen zich het beste om te weten komen wat wel of niet werkt? De
onderzoeken sluiten aan bij de alledaagse praktijk van professionals, cliënten
en burgers. Binnen ‘Inzicht in sociale interventies’ worden studies verricht op
het terrein van vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering en het bevorderen van
actief burgerschap in de buurt. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van
het project ‘Effectieve sociale interventies’. Dit project valt onder het
programma ‘Beter in Meedoen’ van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
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