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KwaLitatief evaLueren in het 
sociaLe domein 

Het is logisch dat in tijd巴nvan besparin- receptenboek voor kwalitatief onderzoek 

gen kritischer wordt gekeken naar de geworden， maar een genuanc巴erde，integere 

manier waarop het resterend budget zoektocht. Het boek bevat tw巴巴 grotedelen 

wordt ingezet. Zo ook in zorg en welzijn. waarin eerst verkennend en daarna verdie 

Gemeenten krijgen meer verantwoorde- pend op het thema wordt ingegaan 

lijkbeden， maar minder middelen. Dus is Natuurlijk wordt er gestart met een korte 

het scherp zoeken naar waar beperkte situering van de meer bekende methoden 

middelen maximaal effect kunnen bere卜 vankwalitatief onderzoek， zoals inter-

ken. Gevolg is een g巴zondetoename van views， observatie en focusgroepen. Maar 

aandacht voor effectiviteit: bereiken we snel overstijgt het dit niveau van het beken-

met onze interventies de effecten die we d巴0口1in te gaan op onderzoeksdesigns. En 

wensen te bereiken? Initiatieven zoals de dit zowel voor kwalitatief onderzoek (biト

databanlくEffectieveSociale Interventies voorbeeld narratief of actie-onderzoek) als 

van Movisie of de databank Effectieve voor combinaties van kwalitatief en kwan-

Jeugdinterventies van NJi brengen titatief onderzoek (zoals realistische evalu-

steeds Illeer interventies in beeld， inclu- atie). In het verdiepende deel van het boek 

sief het onderzoek wat ernaar beschik- staat de auteur stil bij onder meer de kwa 

baar is. Die interventies krijgen dan de liteitscriteria van goed kwalitatief onder-

waardering‘goed beschreven'，‘goed zoek en causaliteit in relatie tot kwalitatief 

onderbouwd' of ‘effectief'， naarmate er onderzoek.Ten slotte eindigt het boek met 

Illeer overtuigend bewijs beschikbaar is. slotbeschouwingen en aanbevelingen voor 

Probleelll daarbij was steeds dat vanuit de sociale sector. 

een enge interpretatie van evidence bαsed 

practice alleen naar kwantitatief onder-

zoek werd gekeken， en dan nog vooral 

naar zogenaalllde random controlled 

trials. Iくwalitatiefonderzoek， nochtans 

de meerderheid van onderzoek naar 

sociale interventies， werd Illinachtend 

bekeken， als minderwaardig onderzoek 

aan de kant geschoven. Daar kunnen we 

nu Illet het nieuwe boek van Vasco Lub 

wel genuanceerder over denken. 

Op vraag van de databanken zoals die 

van Movisie en NJi bracht de auteur in 

beeld wat kwalitatief onderzoek kan be-

teken巴nvoor de evaluatie van sociale 

interventies. Het is niet het klassieke 

Dit is niet het soort bo巴kdat je leest en 

meteen daarna in de dagelijkse hulpverle-

ning kan toepassen. Maar voor de verdere 

ontwikkeling van sociaal werk， de focus op 

effectevaluatie en het loskomen van het 

over・drevenmonopolie van statistisch on-

derzoek is dit een belangrijke publicatie 

Vasco Lub is Illet dit boek niet aan zijn 

proefstuk toe. Lente 2013 publiceerde hij al 

over de wetenschappelijke onderbouwing 

van interventies inzake buurtleefbaarheid 

en ondertussen verscheen ook zijn proeι 

schrift. Een auteur die niet alleen produc-

tief is， Illaar ook uitdagend inspirerendφ 

Om in de gaten te houden! 
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yer~ossing van schuLd en 
boete 
In deze Zorg+日々 lzijηbepleitNadja Junglllann， lector 

rechten， schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht 

dat het schuldhulpsysteem Illoet veranderen 

‘Het functioneert nu niet zo dat Illensen die de eindstreep 

zouden moeten halen， dat ook daadwerkelijk doen'. 

Met bijvoorbeeld 2 Illiljoen huishoudens die een beta-

Iingsachterstand hebben， en de wetenschap dat de crisis 

vooralsnog aanhoudt， is het daarom goed dat deskundi-

gen als Jungmann naar alternatieven zoeken en er・hard-

op over nadenken. Zij is een van de auteurs die een bij一

drage hebben geleverd aan het zeer lezenswaardige 

Verlossing van schuld en boete dat vorig jaar verscheen， 

als jaarboek bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukke尺.

'Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen' is 

de belofte die de ondertitel uitspreekt， en die worden ge-

boden. Alle bijdragen in het boek pleiten in wezen voor 

一de 'menselijke maat'. Zo z剖ie凹nbeコ光el凶E臼id出s叩ma叫a心k同〈句佃E巴r凶司'ss託叫ChL刊ulde叩n叩1甲lpl伊rひひOひ

b】le加E臼ma剖11陀eknu vooαrn刀na剖meliりjka剖lseen f白inanci泌副e剖lekw町es討凶ti氾e，de 

schuldenaar wordt verwacht zijn schuld terug te betalen. 

In de praktijk blijkt dit vaak niet mogelijk. Dankzij allerl巴i

protocollen blijft de schuldenaar steken in dat moeras 

van ellende. Willen we hem/haar nu eigenlijk helpen of 

slechts blijven straffen? 

Zorg vraagt Leid巴rschap!

Natuurlijk vraagt ook de zorg om leiderschap， een 

beetje erg open deur， die titel. Uiteraard gaat het de 

auteurs Olll goed leiderschap. Wat is dat? In dit boek 

wordt ingegaan op acht belangrijke aspecten die een 

leidinggevende in acht dient te nemen. Dat zijn bij-

voorbeeld: hij ontwikkelt samen met zijn team een 

collectieve ambitie， hij communiceert tijdig en eerlijk 

巴nis aanwezig， hij treedt assertief op naar mensen die 

niet goed (Illeer) zijn in hun vak， hij heeft een gezag 

hebbende， maar dienende en bescheiden attitude 

De schrijvers beseffen dat de blauwdruk niet bestaat， 

maar door het uitdiepen van de acht aspecten Illiddels 

goede voorbeelden bieden zij op zijn minst inspiratie 

aan (toekomstige) leidinggevenden. Over assertief op-

treden bijvoorbeeld tegen een weinig gemotiveerde 

werknemer‘Grijpt de leidinggevende niet in， dan zal 

zo'n medewerlく巴rvroeg of laat vecht-of vluchtgedrag 

gaan v巴rtonen.'Precies， wie heeft dat niet eens in zijn 

eigen werkomgeving gezien? 

En optreden is ook belangrijk voor degene in kwestie 

zelf. Want als die Illet builくpijnnaar het werk komt， 

Illoet daar wat aan worden gedaan. Het nuttige van dit 

boek is dat herkenbare situaties worden benoellld en 

dat de lezer in 200 pagina's kennis opdoet die anders 

vele jaren werkervaring zou kosten. 
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Social media bieden kansen Olll werkzaam-

heden slilllmer te organiseren. Dit boek 

geeft zorgprofessionals praktische handvat-

ten， tips， checklijsten en inzichten 110巴ze

social media effectief kunnen inzetten vooτ 

betere zorg 
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Vanaf 1 januari is er een meldpunt voor 

problemen Illet jeugdzorg opengesteld: 

de Monitor Transitie Jeugd. De bedoeling 

is Olll negatieve effecten en knelpunten 1Il 

de zorg voor gezinnen en kinderen in kaart 

te brengen. 
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Het Verwey-Jonk巴r[nstituut en Movisie heb-

ben het JくenniscentrumIntegratie & Samen-

leving gelanceerd dat moet bijdragen aan de 

onderbouwing van het beleid， de praktijk en 

het maatschappelijk debat rond integratie. 


