
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 
Bijvoorkeur bedenkt de instelling zelf de onderzoeksopzet, de te gebruiken instrumenten en de te meten variabelen 

op cliënt-, afdelings- en instellingsniveau. Zij wordt in dit proces begeleid door onafhankelijke onderzoekers. Hoewel 

zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de door de instelling gebruikte instrumenten, kan de onderzoeker ook 

adviseren in het gebruik van potentieel andere lijsten. Het uitgangspunt is steeds efficiënt onderzoek doen: een 

onderzoeksopzet die zo summier mogelijk is, maar uitgebreid kan worden indien nodig. 

De gegevens worden vervolgens op de werkvloer verzameld. De verzamelde gegevens zijn op minimaal vier 

niveaus te gebruiken: 

1. De cliënt

2. Het beleid

3. Benchmarking ten opzichte van andere instellingen of afdelingen

4. Verantwoording

De onderzoeker biedt kennis over hoe de resultaten op een efficiënte manier gebruikt kunnen worden. Ook geeft de 

onderzoeker richting aan de benutting van de resultaten voor de verbetering van het hulpverleningsproces. 

Door routinematig onderzoek te doen verbetert de kwaliteit van de geboden zorg, met name wanneer het onderzoek 

onderdeel is van een PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus. 
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FACTSHEET Praktijkgestuurd (effect)onderzoek 
Meten door te doen 

 Meer informatie? 
Kijk eens op onze website 

www.piresearch.nl  

of neem contact op met  

Inez Berends 

(i.berends@piresearch.nl). 

of Rena Eenshuistra 

(r.eenshuistra@piresearch.nl) 

Wat is….. 
Praktijkgestuurd (effect)onderzoek geeft instellingen op een efficiënte manier 

zicht op de uitvoering en resultaten van een behandeling of aanpak. Het 

kenmerkt zich met name door de aansluiting op de praktijk. De mate waarin 

de instrumenten ingebed kunnen worden in het werkproces van de 

professional bepaalt de keuze voor meetinstrumenten. Het onderzoek komt 

niet ‘erbij’ maar ‘in plaats van’. In sommige gevallen zijn de instrumenten die 

instellingen al gebruiken geschikt voor onderzoeksdoeleinden. De manier 

waarop de professional de resultaten op cliëntniveau kan benutten is een 

belangrijk aandachtspunt. 

http://www.piresearch.nl/
mailto:i.berends@piresearch.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianten 

Een instelling kan op verschillende manieren op korte termijn met praktijkgestuurd (effect)onderzoek aan 

de gang.  

In sommige gevallen krijgen medewerkers van de instelling aan de hand van workshops zelf 

gereedschap in handen om met praktijkgestuurd (effect)onderzoek aan de slag te gaan. 

Een andere mogelijkheid is dat de instelling meer directief begeleid wordt door een onderzoeker. 

De onderzoeker bekijkt in dit geval de huidige gang van zaken op de werkvloer en bedenkt 

bijvoorbeeld een aansluitend instrumentarium en onderzoeksopzet. Samen met de instelling 

worden vervolgens de inbedding en benutting van de gegevens uitgewerkt. 

Een laatste optie is dat medewerkers van de instelling samen met een onderzoeker nadenken over 

het instrumentarium, de onderzoeksopzet e.d..  

Hoe dan ook is de essentie van praktijkgestuurd (effect)onderzoek dat het onderzoek aansluit bij de 

wensen van een instelling, met als gevolg een positief effect op het draagvlak onder de medewerkers. 

Welke variant een instelling kiest, deze kan onderdeel uitmaken van een langer traject. In dit traject 

evalueert en optimaliseert een projectgroep samen met een onafhankelijk onderzoeker het praktijkgestuurd 

(effect)onderzoek. Sommige instellingen kiezen er bijvoorbeeld voor om de onderzoekers blijvend in te 

zetten voor de dataverwerking en rapportage van de verzamelde gegevens. 
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Doelgroep 
Alle instellingen die (jeugd)zorg aanbieden, zowel primair als geïndiceerd, kunnen baat hebben bij 

praktijkgestuurd (effect)onderzoek. Ook in het preventieve domein, de GGZ, op scholen of in de justitiële 

(jeugd)zorg is praktijkgestuurd (effect)onderzoek een must om zicht te krijgen op resultaten en deze te 

gebruiken bij het bieden van kwalitatief goede zorg. 

Hoe ondersteunt PI Research praktijkgestuurd (effect)onderzoek? 
PI Research biedt hulp bij verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan praktijkgestuurd 

(effect)onderzoek.  

Bijvoorbeeld bij het beschrijven en onderbouwen van interventies volgens het format van de 

databank Effectieve Jeugdinterventies.  

Daarnaast denkt PI Research mee over de manier waarop doelrealisatie bevorderd en in kaart 

gebracht kan worden (worden de gewenste doelen bereikt bij de cliënt?).  

De keuze voor instrumentarium en de opzet van de onderzoekslogistiek (wie vult wat wanneer in 

en hoe worden deze gegevens verwerkt?) zijn eveneens peilers waar PI Research graag in 

ondersteunt. PI Research verzorgt aanvullend voor instellingen workshops ‘werken met 

vragenlijsten’. 

Hoe de onderzoeksgegevens uiteindelijk benut worden en hoe deze benutting kan worden 

ingebed in de dagelijkse praktijk is de laatste stap waar PI Research bij kan helpen.  

Kortom, PI Research biedt alle middelen om als instelling met praktijkgestuurd (effect)onderzoek aan de 

slag te gaan.  


