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Voorstellen 

• Hanneke van Heijster, PhD-student 
• Dr Jantien van Berkel
• Prof Dr Emely de Vet 
Consumption & Healthy Lifestyles 

• Prof Dr Cécile Boot
Public & Occupational Health 

• Prof Dr Tineke Abma
Leiden University &  Leyden Acadamy



(Potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Disclosure belangen spreker



PhD-project

• Gezondheidsbevordering op het werk, voor medewerkers met een lage sociaaleconomische 
positie (SEP) 

• Evaluatiemethode: Responsieve evaluatie 



Vandaag 

• Wat is responsieve evaluatie en wanneer kun je het gebruiken? 

• Achtergrond

• Praktische uitvoering

• Randvoorwaarden



Responsieve evaluatie

• Interactief, participatief evaluatie onderzoek

• Gezamenlijk leerproces

• Emergent design 



Wanneer gebruiken?

1) Geschikt voor de werksetting

• Afhankelijkheidsrelatie werkgever – werknemer
Bouwen aan veilig communicatieklimaat

• Veranderende context
Emergent design en continue evaluatie

2) Bij ‘moeilijk te bereiken doelgroepen’

• Bijv. medewerkers met een lage SEP 
Inzicht in leefwereld



Alternatief voor traditionele methoden 

• Zoals de RCT
• Meer rigide design 
• Ethische bezwaren van controlegroepen

• Geen technische procedé maar onderzoekbenadering



Achtergrond 
responsieve 
evaluatie 



Fasen responsieve evaluatie 

1. 
Uitgangssituatie
in kaart brengen

2. Continue 
monitoring en
implementatie

3. Slotfase



Fasen responsieve evaluatie 

1. 
Uitgangssituatie
in kaart brengen

2. Continue 
monitoring en
implementatie

3. Slotfase

• Doel: Relevante uitkomsten en onderwerpen bepalen met stakeholders
• Methode: Interviews, participatieve observaties, bestaande HRM-data  



Fasen responsieve evaluatie 

1. 
Uitgangssituatie
in kaart brengen

2. Continue 
monitoring en
implementatie

3. Slotfase

• Doel: Evalueren en aanpassen waar nodig
• Methode: Participatieve observaties, informeel contact 



Fasen responsieve evaluatie 

1. 
Uitgangssituatie
in kaart brengen

2. Continue 
monitoring en
implementatie

3. Slotfase

• Doel: Evalueren impact 
• Methode: Mixed methods 



Randvoorwaarden 

• Veilig communicatieklimaat

• Bereidheid organisatie om te leren

• Ervaring en tijd met participatief onderzoek



Kwaliteitscriteria 

• Data triangulatie
Bijvoorbeeld PMO of RI&E

• Member check 
• Verslag van gesprek met interpretaties



Tips om te beginnen 

• Begin met iets kleins

• Relationeel werk

• Meewerken/ participatieve observatie

• Logboek



Responsieve evaluatie in uw praktijk/onderzoek?

• Ziet u mogelijkheden? 

• Uitdagingen? 



Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen?

hannekevanheijster@gmail.com

mailto:hannekevanheijster@gmail.com
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