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https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies 

 
 
 
 
.  
 
 
 
 

EBP proces versus Evidence-based interventies 

 
Evidence-based interventies = 
Interventies waarvan 
wetenschappelijk bewijs aantoont 
dat ze de resultaten van de cliënt 
verbeteren.  

 
EBP proces = 
De integratie van:  

1. het best beschikbare bewijs,  
2. de eigen professionele expertise,  
3. de wensen en behoeften van de cliënt. 

Onderzoek 

 

 
 

 Deelonderzoek 1: Literatuuronderzoek 
 1. Wat zijn de belemmerende en faciliterende factoren bij de implementatie van EBP? 

o  Individuele factoren / kenmerken van de professional 
o  Organisatorische factoren 

Ø  (Van der Zwet, Beneken genaamd Kolmer, & Schalk, 2011) 
  
 Deelonderzoek 2: Survey 
1.  Wat is de houding van sociale professionals in Nederland tav EBP? 
2.  Welke variabelen (opleidingsniveau, leeftijd) houden hiermee verband? 

Ø  (Van der Zwet, Beneken genaamd Kolmer, & Schalk, 2014) 
  
 Deelonderzoek 3: Survey 
1.  Verschilt de houding van sociale professionals tav EBP van de houding van 

Master Social Work (MSW) studenten?  
2.  Hoe vaak passen sociale professionals en MSW studenten EBP toe? 

Ø  (Van der Zwet, Weling, Beneken genaamd Kolmer, Schalk, submitted) 
 

Onderzoek 

Deelonderzoek 4  
Welke factoren belemmeren of faciliteren de implementatie van EBP in een 
Nederlandse maatschappelijk werk organisatie? 
 
 
 
Samenwerking met praktijk is belangrijk omdat: 
 
-  Er geen empirisch onderzoek beschikbaar is naar de implementatie van EBP in 

sociaal werk in Nederland 
-  We meer inzicht willen in de organisatorische factoren die de implementatie van 

EBP beïnvloeden 
-  Praktijkkennis nodig is voor het doen van toepasbare aanbevelingen 
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Maatschappelijk werk en EBP 

-  EBP Nauwelijks toegepast 
-  NIM wil evidence based werken bevorderen (kwaliteit hulpverlening / vak) 

 
 
-  MAAR…………………………………………………………………… 

-  Maatschappelijk werk hanteert geen medisch model 
-  Vragen op verschillende leefgebieden: integraal en eclectisch werken  
-  Aansluiten bij leefwereld cliënt 
-  Interventie van A tot Z volgen hieraan ondergeschikt 

-  Geen tijd! (dan maar niet doen?) 

Meerwaarde onderzoek 

-  Brede benadering EBP toepasbaar binnen maatschappelijk werk  
     (effectieve interventies – kennis professional – behoefte cliënt)  

-  Ervaringskennis professionals serieus genomen 
-  Individuele factoren ßà organisatie factoren 
-  Niet alleen verantwoordelijkheid professional, ook van organisatie 

-  Kloof theorie – praktijk, professional is geen onderzoeker 
-  Vertalers nodig die resultaten onderzoek naar de praktijk vertalen 

Meerwaarde onderzoek 

-  NIM tracht als organisatie EBP te bevorderen (onderzoeksprogramma) 

-  Onderzoek helpt NIM hiermee verder, levert handvatten hoe EBP te 
implementeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bedankt voor uw aandacht! 


