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Verspreiding van een interventie: 
modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking

Je hebt een succesvolle interventie ontwikkeld en wilt deze 

graag beschikbaar stellen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor 

dat andere uitvoerders onder de naam van jouw interventie 

niet ineens heel andere dingen gaan doen? Hoe zorg je voor 

kwaliteitsbewaking? En kun je de kosten die je maakt voor de 

ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en ondersteuning terug 

verdienen? Dit document geeft antwoord op deze vragen.
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Een eerste stap bij het beschikbaar stellen van je interventie is deze 

overdraagbaar maken. Vaak weten jij en je collega’s precies wat je 

moet doen, maar zit deze kennis vooral in de hoofden. Als anderen 

met de interventie aan de slag gaan, is het belangrijk dat die kennis 

goed op papier komt. Een handboek maakt je interventie schriftelijk 

overdraagbaar. Met een handboek in de hand kunnen anderen met je 

interventie aan de slag. Het handboek is ook een belangrijk naslagwerk 

voor uitvoerders. De schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek ondersteunt 

je in het schrijven van een zo volledig mogelijk handboek.

Het goed kunnen toepassen van een interventie vraagt meestal om 

specifieke vaardigheden. Je kunt die vaardigheden op verschillende 

manieren aanleren: 

* Laat nieuwe uitvoerders ervaring opdoen bij jouw instelling: learning 

on the job. 

* Bied bij het handboek een adviestraject aan, waarbij je als ontwikke-

laar van de interventie op locatie ondersteunt bij de invoering van je 

interventie. 

* Bied een training aan waarin uitvoerders geleerd wordt hoe ze zelf 

met de interventie kunnen werken. 

* Ontwikkel trainingsmaterialen en/of organiseer een train-de-trainer 

zodat de instellingen die met je interventie aan de slag willen zelf 

hun uitvoerenden hierin kunnen trainen. 

* Zet supervisie of intervisie in: goede middelen waarbij uitvoerenden 

elkaar scherp houden. 

* Richt een helpdesk in om uitvoerders die bij de implementatie van je 

interventie tegen vragen aanlopen vanuit je eigen ervaring verder te 

helpen. 

Overdraagbaar maken

Lees de schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek

http://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
http://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
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Met het handboek, de training en individuele ondersteuning leg je ook de 

basis voor kwaliteitsbewaking. Je stelt anderen hiermee in staat om jouw 

interventie goed te kunnen uitvoeren. 

Daarnaast kan met procesevaluatie en monitoring de kwaliteit van de 

uitvoering van je interventie bewaakt worden. Interventies kunnen in 

handen van anderen een eigen leven leiden. Uitvoerders kunnen gaan 

shoppen in interventies: ze kiezen die onderdelen uit die zij aantrekkelijk, 

haalbaar of passend vinden in hun situatie. Soms voegen uitvoerders zelf 

onderdelen toe. Dit hoeft geen probleem te zijn. Het kan de kwaliteit van 

de interventie ook verbeteren. In andere gevallen wordt de werkzaamheid 

van je interventie wel aangetast of verdraagt de inhoud zich gewoonweg 

niet meer met het oorspronkelijke idee achter de interventie. Wanneer je 

de uitkomsten van de evaluatie en monitoring centraal verzamelt, houd je 

daar zicht op én kun je ze gebruiken om de kwaliteit van de interventie te 

verbeteren.

Je kunt kwaliteitsbewaking tot een vast onderdeel van je interventie 

maken door een instrument te ontwikkelen waarmee de interventie 

tussentijds en/of aan het einde geëvalueerd wordt. Een goede evaluatie 

betrekt zowel het oordeel van de uitvoerenden als het oordeel van de 

doelgroep. Soms vraagt dit om twee verschillende instrumenten. Door de 

uitkomsten van de evaluatie vast te leggen in een verslag, kun je er ook in 

een later stadium nog eens gebruik van maken. Door de uitkomsten van 

de evaluatie van meerdere uitvoeringen van de interventie in een verslag 

samen te nemen, krijg je een beter overzicht.

Belangrijke onderdelen bij het schrijven van een procesevaluatie:

* Bereik van de doelgroep

* De mening en ervaring van de professionals over de uitvoerbaarheid 

van de interventie

* De mening en ervaring van de doelgroep over de activiteiten,  

materialen en wat het hen opgeleverd heeft

* Succes- en faalfactoren

Bij monitoring richt je je meetinstrument zo in dat je ook een 

(cijfermatige) indicatie krijgt van de behaalde resultaten. De doelen 

die je met de interventie wilt behalen, worden dan vertaald naar 

meetbare indicatoren. Op basis daarvan maakt je een vragenlijst. Door 

deze vragenlijst aan het einde van de interventie voor te leggen aan de 

doelgroep, krijg je een goede eerste indruk van de behaalde resultaten. 

Wanneer dezelfde vragenlijst aan het begin en einde van de interventie 

Kwaliteitsbewaking
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wordt voorgelegd, weet je iets meer over de verandering die heeft plaats 

gevonden. Bij een derde meting na ten minste zes maanden, weet je ook 

iets over de duurzaamheid van de behaalde resultaten. Wanneer een 

dergelijke meting op grotere schaal plaatsvindt met een controlegroep, 

spreek je van een effectonderzoek. Dan weet je of de resultaten 

daadwerkelijk het gevolg zijn van de interventie. Het uitvoeren van een 

goed effectonderzoek vraagt doorgaans om meer geld en samenwerking 

met een onderzoeksinstituut of universiteit. 

Voor de uitvoerders van de interventie is evaluatie en monitoring ook 

zinvol: ze leren ervan en ze reflecteren op hun werk. Daarnaast kun jij de 

uitvoering van je interventie (tussentijds) verbeteren en het helpt bij de 

verantwoording van je werk richting doelgroep en opdrachtgever. 

Lees Zicht op effect - Een overzicht van instrumenten  

om zelf het effect van je aanpak te meten.

www.movisie.nl/publicaties/zicht-op-effect
www.movisie.nl/publicaties/zicht-op-effect
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Het delen van kennis over succesvolle interventies en het gezamenlijk 

werken aan verdere kwaliteitsverbetering draagt bij aan de 

professionalisering van de sociale sector. Vraagstukken kunnen zo 

steeds effectiever aangepakt worden, waar uiteindelijk iedereen van 

profiteert. Tegelijkertijd: je hebt flink geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van een interventie. Het overdraagbaar maken, kwaliteitsverbetering - en 

bewaking kost geld. Het is dus logisch dat je op zoek gaat naar manieren 

om deze kosten zo eerlijk mogelijk te delen met nieuwe uitvoerders van 

de interventie. 

Verspreidingsmodellen
Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van de uitvoering van 

jouw interventie te bewaken, hierover contact te houden met nieuwe 

uitvoerders, gezamenlijk te werken aan verdere verbetering en de kosten 

te dekken:

Welke je kiest hangt af van de mate waarin je als interventie-eigenaar 

betrokken wilt blijven, hoe ver je wilt gaan in de kwaliteitsbewaking en in 

welke mate je de kosten terug moet verdienen. Soms is dit helemaal niet 

aan de orde en wordt een handboek gratis of tegen kostprijs aanboden en 

houdt het daarbij op. De hier gepresenteerde verspreidingsmodellen gaan 

allen uit van enige mate van blijvende betrokkenheid, kwaliteitsbewaking 

en kostendekking van de interventie-eigenaar. De mate waarin je 

wederzijds rechten en plichten aangaat, verschilt per verspreidingsmodel. 

Maak hierin zorgvuldig je eigen afweging. Bekijk wat voor jouw 

organisatie en bij jouw interventie haalbaar is. Het ene verspreidingsmodel 

is veel arbeidsintensiever dan het andere. Soms is het alleen rendabel 

wanneer je verwacht dat je interventie op grote schaal uitgevoerd 

zal gaan worden en het dus ook loont om een daarbij passende 

organisatiestructuur op te zetten. 

Kiezen van je verspreidingsmodel

   Een verplichte training

   Een licentieverklaring

   Een franchiseconstructie

   Uitvoerders in dienst
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1. Een verplichte training

Het meest eenvoudige en een veel voorkomend model is de verplichte 

training. Het handboek wordt dan alleen in combinatie met een training 

beschikbaar gesteld. De training biedt een gelegenheid om nieuwe 

uitvoerders uit te leggen hoe je met de interventie aan de slag gaat en 

om de benodigde vaardigheden aan te leren en te oefenen. Dit stelt de 

nieuwe uitvoerders in staat de interventie adequaat uit te voeren. De 

uitvoerders hebben relatief veel vrijheid om daarna de interventie naar 

eigen inzicht in praktijk te brengen. Na de training houdt het contact 

tussen de interventie-eigenaar en de uitvoerders meestal op en verliest de 

interventie-eigenaar het zicht op de verdere uitvoering van de interventie. 

Soms is er nog een aanbod van een vervolgtraining of intervisie.

Voor de training wordt doorgaans betaald. De hoogte van het bedrag is 

onder meer afhankelijk van de mate waarin de ontwikkelkosten al dan 

niet terugverdiend hoeven te worden. Interventie-eigenaren hanteren 

hiervoor zeer uiteenlopende tarieven. 

VOORBEELD

Vrienden maken… kun je leren 

Vrienden maken... kun je leren is een interventie van Context 

Haaglanden waarbij ter preventie van depressie de sociale steun 

vergroot wordt. Het gaat om een cursus voor volwassenen 

van alle leeftijden die willen werken aan het verstevigen van 

vriendschappen in hun leven. De deelnemers leren vaardigheden 

en werken aan een persoonlijk plan van aanpak gericht op het 

aangaan en onderhouden van vriendschappen.

De cursus kan gegeven worden door vrijwilligers of professionele 

krachten van welzijnsorganisaties. De cursusleiders volgen 

verplicht een intensieve tweedaagse train-de-trainer. De trainer 

kan eventueel beslissen dat een deelnemer niet geschikt 

is om deze cursus te geven. De cursusmap Train-de-trainer 

cursus Vrienden maken… kun je leren bevat onder meer een 

gedetailleerd handboek voor de cursusleiders, documenten voor 

het kennismakingsgesprek en de selectie van de deelnemers, 

logboekformulieren en evaluatielijsten.
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2. Een licentieverklaring

Met een licentie geeft de licentiegever (de interventie-eigenaar) de 

licentiehouder toestemming of het recht om met de interventie te werken. 

Heeft iemand geen licentie, dan mag diegene niet met de interventie 

werken. In elk geval niet onder de merknaam van de interventie. In 

de meest simpele vorm bestaat een licentie uit een verklaring van de 

licentiegever dat de licentienemer de interventie mag uitvoeren. In 

de praktijk wordt er meestal een overeenkomst gesloten, waarin de 

licentiegever en de licentienemer voorwaarden overeenkomen, dat de 

licentienemer de verkregen licentie mag exploiteren. In de voorwaarden 

worden afspraken gemaakt die betrekking hebben op het behoud van de 

inhoud en de kwaliteit van de interventie. 

Ook kunnen afspraken gemaakt worden over een eenmalige of jaarlijkse 

bijdrage. In ruil voor deze bijdrage biedt de licentiehouder diensten 

ter ondersteuning van de kwaliteit van de uitvoering. Een licentie kan 

voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgegeven. Een licentie voor 

bepaalde tijd geeft de licentiegever de gelegenheid om voorafgaand aan 

de verlening van de licentie de kwaliteit van de uitvoering te toetsen. 

VOORBEELD

Tandem
Tandem richt zich op mensen die in een sociaal isolement zijn 

geraakt. Door middel van vrijwillig maatjescontact wordt dit 

isolement doorbroken en verdere vereenzaming voorkomen. 

Humanitas stelt deze interventie beschikbaar aan derden via een 

licentieverklaring. Zij heeft hiertoe het expertisecentrum Tandem 

opgericht.

In de intentieverklaring wordt inhoudelijk overeengekomen dat 

de methode Tandem volgens de richtlijnen in het handboek wordt 

uitgevoerd, waarbij drie belangrijke inhoudelijke pijlers worden 

gerespecteerd: de interventie is breed georiënteerd (gericht op 

mensen die om allerlei oorzaken in een (dreigend) isolement 

terecht zijn gekomen), de ondersteuning kenmerkt zich door een 

tijdelijk karakter en er is een activerende doelstelling. 

Voor het behoud van de kwaliteit verklaart de licentienemer 

bijvoorbeeld:

* een betaalde coördinator aan te stellen die de Tandem 

basistraining bij het expertisecentrum volgt

* de methode uit te voeren met door het expertisecentrum 

goedgekeurde producten 
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      Tandem (vervolg)

* eventuele nieuwe door de licentienemer ontwikkelde producten 

beschikbaar te stellen

* activiteiten geanonimiseerd te registeren met behulp van de 

beschikbare registratieformulieren

* deze registratie beschikbaar te stellen aan het expertisecentrum 

* medewerking te verlenen aan kwaliteitstoetsing, evaluatie en 

onderzoek naar de effectiviteit van Tandem 

* deel te nemen aan intervisie en uitwisseling, en vrijwilligers te 

scholen met het trainingsmateriaal van Tandem. 

Het expertisecentrum stelt hiertoe de genoemde materialen en 

diensten ter beschikking. De kosten zijn daarvoor een eenmalige 

startbijdrage van € 3000 en een jaarlijkse bijdrage van 3% van de 

begrote jaaromzet van het lokale Tandem programma (met een 

minimumbijdrage van € 2000). De looptijd van de licentie is twee 

jaar. Voordat een nieuwe licentieverklaring wordt afgegeven zal 

het expertisecentrum de uitvoering van het Tandemprogramma 

toetsen.



Movisie  *  Verspreiding van een interventie: modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking  *  pagina 10 van 13

Overdraagbaar maken Kwaliteitsbewaking

Inleiding R

Publicaties en hulpmiddelen R

Contact RKiezen van je verspreidingsmodel 

3. Een franchiseconstructie

Een franchiseconstructie gaat nog een stapje verder. Bij een 

franchiseconstructie sluit de franchisenemer (de uitvoerder) een contract 

af met de franchisegever (de interventie-eigenaar). Hierna mag de 

franchisenemer de interventie onder de desbetreffende merknaam 

uitvoeren. Het franchisecontract bevat het ‘handelingsconcept’ van de 

franchisegever (de in het handboek vastgelegde werkwijze) waarin het 

verboden wordt voor de franchisenemer om van dit centraal gestuurde 

concept af te wijken. Kenmerkend voor een franchisecontract is het 

gebruik van een herkenbare formule. Daarom is er vaak een intensieve 

samenwerkingsrelatie tussen de franchisenemer en franchisegever. Daarbij 

biedt de franchisegever trainingen, coaching en andere ondersteuning. 

In ruil voor de merknaam en ondersteuning gaat doorgaans een 

vast percentage van de jaaromzet van de franchisenemer naar de 

franchisegever.

VOORBEELD

Thuis op straat 
Thuis op straat (TOS) heeft als doel het realiseren van een veiliger 

speelklimaat en betere sfeer in buurten en op pleinen. TOS wordt  

uitgevoerd door kleine juridisch zelfstandige organisaties die als  

franchisehouders zijn aangesloten bij TOS Centraal (de franchisegever). 

In de lokale TOS praktijk organiseert een team van TOS medewerkers 

onder leiding van een TOS baas in samenwerking met buurtbewoners 

en jongeren activiteiten op het gebied van sport en spel. Ook gaan 

ze de wijk in om contacten te leggen en problemen te signaleren. 

Via een franchiseovereenkomst komen franchisegever en franchisene-

mer overeen dat ze gezamenlijk uitvoering zullen geven aan de kwa-

liteit van de lokale TOS praktijk. De franchisenemer verkrijgt daarmee 

het recht om het merk TOS en het daaraan gekoppelde werkmateriaal 

te gebruiken. De franchisenemer is eindverantwoordelijk voor de 

vorm en inhoud van de lokale TOS praktijk en draagt tevens zorg voor 

een jaarlijkse schriftelijke evaluatie. De TOS baas moet jaarlijks 120 

uur besteden aan scholing, coaching en begeleiding. Het TOS concept 

hanteert specifieke resultaatgebieden, productienormen en ambi-

tieniveaus waaraan franchisenemers moeten voldoen. Hierbij hoort 

ook een eigen meetsystematiek, waarbij minimaal 3 keer per week 

een logboek wordt ingevuld.
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4. Uitvoerders in dienst van de interventie-eigenaar

Tot slot is een model mogelijk waarbij lokale uitvoerders in dienst zijn 

van de interventie-eigenaar. Of waarbij uitvoerders wel in dienst zijn van 

een lokale opdrachtgever, maar centrale, functionele aansturing krijgen. 

Ook is het mogelijk dat lokale uitvoerders op freelance basis werken 

onder de vlag van de interventie-eigenaar. Aan het certificaat dat de 

freelancers het recht geeft om met de interventie te werken, worden dan 

voorwaarden gesteld. In alle drie de varianten is er sprake van zeer nauwe 

samenwerking en landelijke aansturing. 

VOORBEELD

De Eigen Kracht conferentie
De Eigen Kracht conferentie (EK-c) heeft als doel burgers 

zeggenschap en regie over het eigen leven te laten houden, 

ook als er problemen zijn. Bij de EK-c wordt in samenspraak met 

hoofdpersonen mensen uit de omgeving betrokken om gezamenlijk 

tot een oplossing te komen. Een onafhankelijk Eigen Kracht 

coördinator bereidt samen met de hoofdpersonen de EK-c voor. 

Hij of zij zorgt er onder meer voor dat de kring van deelnemers 

zo groot mogelijk is en betrekt indien nodig professionals bij het 

proces. De Eigen Kracht coördinatoren werken onder begeleiding 

van regiomanagers van de landelijke Eigen Kracht centrale. 

De Eigen Kracht coördinatoren volgen een zesdaagse training bij 

de Eigen Kracht Centrale. Naast de ontwikkeling van de benodigde 

vaardigheden en het kennismaken met de visie en werkwijze, biedt 

de training een wederzijdse selectiemogelijkheid. Na afloop weten 

zowel de deelnemers als de trainers of de kandidaat voldoende 

bagage heeft om een eerste EK-c te starten. Als de training en de 

eerste EK-c naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, ontvangt de 

coördinator een certificaat. 
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     Eigen Kracht conferentie (vervolg)

Naast training maken regionale bijeenkomsten, jaarlijkse landelijke 

bijeenkomsten, intervisie en coaching deel uit van de permanente 

opleiding van een Eigen Kracht coördinator. De regiomanager 

controleert of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Om het 

certificaat te behouden moet een coördinator bovendien minimaal 

eenmaal per jaar een conferentie organiseren. 

In de berekende kosten voor een EK-c bestaat 55% uit de freelance 

loonkosten van de Eigen Kracht coördinator en uit andere directe 

kosten als de huur van de locatie. Verder bestaat 27% uit de vaste 

kosten van voorwaardenscheppende activiteiten als opleiding, 

training, evaluatieonderzoek en communicatie. De indirecte kosten 

voor de overhead van de Eigen Kracht Centrale betreffen 18%.
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Publicaties en hulpmiddelen
Groot, N. & Mateman, H. (2014) Zicht op effect. Een overzicht van 

instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten. Utrecht: Movisie.

Booijink, M., Kuiper, C. & Lammersen, G. (2012) Hoe schrijf ik een 

handboek? Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk 

overdraagbaar te maken. Utrecht: Movisie.

Wilt u zich laten inspireren door andere interventies of uw eigen 

interventie landelijk onder de aandacht brengen? Bezoek dan de databank 

Effectieve sociale interventies. Interventies in deze databank zijn minimaal 

twee jaar door meer dan één instelling in praktijk gebracht en er is een 

handboek beschikbaar om met de interventies aan de slag te kunnen.

Contact
Databank Effectieve sociale interventies, Movisie:  

Marijke Booijink, m.booijink@movisie.nl, 030 789 21 23

Vrienden maken… kun je leren, Context Haaglanden:  

Lies Nolden, l.nolden@context.nl, 070 391 81 91

Tandem, Humanitas:  

Bart Schenke, b.schenke@humanitas.nl, 020 523 11 00

Thuis op Straat:  

Peter Hartog, peter.hartog@thuisopstraat.nl, 010 437 61 11

Eigen Kracht Conferentie:  

Dorris Koning, dorriskoning@eigen-kracht.nl, 038 422 25 26

Meer informatie

www.movisie.nl/publicaties/zicht-op-effect
www.movisie.nl/publicaties/zicht-op-effect
http://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
http://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
http://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
http://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
http://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
mailto:m.booijink@movisie.nl
mailto:l.nolden@context.nl
mailto:b.schenke@humanitas.nl
mailto:peter.hartog@thuisopstraat.nl
mailto:dorriskoning@eigen-kracht.nl
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