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Actorenanalyse

NIGZ, Rifkin
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

Met een Actorenanalyse brengt u de betrokken partijen
(actoren) in kaart. Hierbij gaat het om interne en externe
betrokkenen. Het doel van de Actorenanalyse is het tijdig
zicht krijgen op partijen of personen die bij de uitwerking
van de projectplannen moeten worden betrokken. Dit kan
zijn omdat deze actoren een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de totstandkoming van het project, of omdat
de actoren juist veroorzaker kunnen zijn van stagnatie als
hun belang niet op de juiste wijze wordt meegewogen.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/actoranalyse.html

Checklist Gezondheidsbeleid
maken

In Handreiking Gezonde
Gemeente,
Loketgezondleven.nl
Bilthoven: RIVM,
http://www.loketgezondleven.
nl versie 2.29, 17 juli 2014

Werkt u aan gemeentelijk gezondheidsbeleid of bent u
actief in de uitvoering ervan? De
checklist ‘Gezondheidsbeleid maken’ helpt u om te
achterhalen aan welke punten u (extra) aandacht wilt
besteden en u selecteert snel de informatie die voor u van
belang is.

http://www.loketgezondleven.nl/gemeent
e-en-wijk/gezondegemeente/gezondheidsbeleidmaken/checklist-beleid-maken/

Checklist intersectorale
samenwerking Verbeeke

Universiteit Wageningen;
Gezondheid en Maatschappij,
Sociaal Draagvlak; Verslag van
de uitwerking van ‘sociaal
draagvlak’ voor het pilot
project (2007)
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

De checklist intersectorale samenwerking evalueert,
monitort, faciliteert en stimuleert de (voortgang) van de
samenwerking op verschillende dimensies van een
samenwerkingsverband op het terrein van
gezondheidsbevordering.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/checklistintersectorale-samenwerkingverbeeke.html

Checklist Uitvoeren,
samenwerken en evalueren

In Handreiking Gezonde
Gemeente,
Loketgezondleven.nl
Bilthoven: RIVM,
http://www.loketgezondleven.
nl versie 2.29, 17 juli 2014

Werkt u aan gemeentelijk gezondheidsbeleid of bent u
actief in de uitvoering ervan? De checklist ‘Uitvoeren,
samenwerken en evalueren’ helpt u om te achterhalen aan
welke punten u (extra) aandacht wilt besteden en
u selecteert snel de informatie die voor u van belang is.

http://www.loketgezondleven.nl/gemeent
e-en-wijk/gezondegemeente/gezondheidsbeleiduitvoeren/checklist-beleid-uitvoeren-enevalueren/

Evaluatie Kompas

NISB, Nederlands Instituut
voor Sport & Bewegen

Wilt u na afloop van een project evalueren welke effecten u
heeft geboekt? Maar weet u niet welk instrument geschikt
is om u project te evalueren? Zoek dan via deze site naar de
voor u meest geschikte vragenlijst. Alle instrumenten
opgenomen in de database zijn in opdracht van NISB door
TNO geselecteerd en beoordeeld op kwaliteit. Het Evaluatie
Kompas biedt u daardoor een ruime keuze uit kwalitatief
goede instrumenten. De instrumenten zijn gratis
toegankelijk. Voor meer informatie over het instrument kijk
bij de meeste gestelde vragen.

http://tools.nisb.nl/evaluatie-kompas.html

Handleiding Gezonde School

Loketgezondleven.nl
Bilthoven: RIVM,

Het doel van de handleiding Gezonde School is:
professionals ondersteunen die

http://www.loketgezondleven.nl/school/ha
ndleiding-gezonde-school/

http://www.loketgezondleven.
nl versie 2.29, 17 juli 2014

basisscholen begeleiden bij planmatige
gezondheidsbevordering. De handleiding
Gezonde School geeft handreikingen voor de organisatie
van processen en activiteiten
die leiden tot een Gezonde School.

Handreiking Gezonde
Gemeente

Loketgezondleven.nl
Bilthoven: RIVM,
http://www.loketgezondleven.
nl versie 2.29, 22 juli 2014

Werkt u aan gemeentelijk gezondheidsbeleid of bent u
actief in de uitvoering ervan? Dan kunt u met
de informatie, tips en praktijkvoorbeelden in deze
handreiking aan de slag. Voor acht gezondheidsthema's
vindt u de mogelijkheden voor een integrale aanpak.

http://www.loketgezondleven.nl/gemeent
e-en-wijk/gezonde-gemeente/

Integrale samenwerking bij
een wijkgerichte aanpak van
gezondheidsverschillen

RadarAdvies

Het draaiboek ‘integrale samenwerking bij een wijkgerichte
aanpak van gezondheidsverschillen’ beschrijft de stappen
voor een integrale en wijkgerichte aanpak van
gezondheidsverschillen.
Hoewel het geschreven is voor de aanpak van
gezondheidsverschillen, is het draaiboek breder
toepasbaar. Bijvoorbeeld voor het vergroten van de
zelfredzaamheid van burgers of het vergroten van sociale
cohesie in een wijk of buurt.

http://www.ggdkennisnet.nl/?file=16336&
m=1389605933&action=file.download

Intervention mapping

Universiteit Maastricht

Intervention Mapping beschrijft een raamwerk voor het
ontwikkelen van interventies. Een belangrijk uitgangspunt
bij Intervention Mapping is dat keuzen worden gebaseerd
op empirische gegevens uit de literatuur, kennis van
theoretische concepten en gegevens verzameld bij de
doelgroep. Intervention Mapping beschrijft vijf stappen met
meerdere taken.

http://www.interventionmapping.com/

Krachtenveldanalyse

In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

Een krachtenveldanalyse maakt de belang en kracht
inzichtelijk van de individuele actoren binnen een netwerk
evenals de dynamiek in een netwerk. Een
krachtenveldanalyse probeert achterliggende belangen van
actoren te doorgronden en zicht te krijgen op hun
machtsbronnen en de wijze waarop daarvan gebruik
gemaakt kan worden

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/krachtenveldanalys
e.html

Kwaliteitmeter
Jongerenparticipatie
Gemeenten

Stichting Alexander en het
Verwey-Jonker Instituut

De Kwaliteitsmeter laat gemeenten zien hoe het staat met
de inspraak en invloed van jongeren op het gemeentelijke
beleid. Hoeveel jongeren zijn actief betrokken bij uw
beleid? Wat is de kwaliteit van hun inspraak? Op welke
gemeentelijke beleidsterreinen zijn jongeren vooral actief?
En waar bestaat hun invloed zoal uit?

http://www.be-involved.nl/dekwaliteitmeter-jongerenparticipatiegemeenten/

MIDI: MeetInstrument
Determinanten van
Innovaties

TNO

Een kort en generiek diagnose-instrument om
determinanten van gebruik in kaart te brengen. Het
instrument biedt een concrete handreiking voor het meten
van determinanten van gebruik van innovaties in de
preventie en zorg. Implementatiebegeleiders kunnen MIDI
inzetten om hun advies aan de praktijk systematisch te
onderbouwen en de voortgang van het
implementatieproces te monitoren.

https://www.tno.nl/downloads/MIDIvrage
nlijst.pdf

Monitoring- en
Evaluatiewijzer Sport en
Bewegen

NISB, Nederlands Instituut
voor Sport & Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen is een
stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor
analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en
beweegbeleid. Het uiteindelijke doel van monitoren en
evalueren van sport- en beweegbeleid is het genereren van
informatie op basis waarvan beleidsmakers het gevoerde
beleid of strategie kunnen beoordelen. Met deze

http://www.nisb.nl/doen-tools-eninstrumenten/lokaal-sport-enbeweegbeleid/monitoring-enevaluatiewijzer.pdf

monitoring- en evaluatiewijzer wordt beoogd gebruikers in
staat te stellen om te beoordelen of de inzet van schaarse
middelen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke
problemen (doel-middelrelatie).
Netwerkanalyse

Wageningen University &
Research
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

De netwerkanalyse brengt in beeld welke actoren
betrokken zijn bij een initiatief en welke positie zij daarbij
innemen. Maar bovenal geeft een netwerkanalyse zicht op
witte vlekken in het netwerk en op bestaande structuren
(o.a. overleg) waar gebruik van te maken is.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/netwerkanalyse.ht
ml

Preffi 2.0

CBO

Preffi staat voor Preventie Effectmanagement Instrument.
Het is een kwaliteitsinstrument dat een systematische
werkwijze ondersteunt en tot doel heeft de effectiviteit van
gezondheidsbevorderende projecten te vergroten. Preffi
2.0 bestaat uit 8 clusters met toelichting en informatie uit
zowel de theorie als de praktijk:
• Probleemanalyse
• Determinanten van (psychische) problematiek,
gedrag en omgeving
• Doelgroep
• Doelen
• Interventieontwikkeling
• Implementatie
• Evaluatie
• Randvoorwaarden en haalbaarheid

www.gbkwaliteit.nl

Referentiekader
Gezondheidsbevordering
(Refka) – Full Scan

NIGZ

Met de Full Refka Scan kunt u uw eigen project of
programma doorlichten. De Full Refka Scan is een
uitgebreide vragenlijst die u, liefst met uw gehele team,
kunt invullen. U komt dan bij het invullen al op ideeën.
Daarna kunt u met uw team over doorpraten. Deze gang
van zaken zou u om de zoveel tijd kunnen herhalen om zo
regelmatig te kunnen reflecteren op (de voortgang) van het
werk.

www.refka.nl

Referentiekader
Gezondheidsbevordering
(Refka) - Quick Scan

NIGZ

De Quick Scan is bedoeld als een eerste snelle kennismaking www.refka.nl
met toepassing van het Refka op uw programma. Met de
Quick scan kunt u uw programma kort doorlichten op Refka
onderdelen. Zodat u vast een indruk krijgt van de
toepassing van het Refka op uw programma. En om een
idee te krijgen van wat voor soort vragen worden gesteld. Is
uw interesse en nieuwsgierigheid hiermee opgewekt, dan
kunt u hierna naar de Full Refka Scan gaan.

Spinnenweb van Rifkin

Rifkin e.a. 1998-2000
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

Het Spinnenweb Rifkin brengt in kaart wat de mate van
betrokkenheid van personen of organisaties aan het project
of de activiteit. Registreer aan het begin, tussentijds en aan
het eind, dat levert waardevolle gegevens op voor de
evaluatie.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/spinnenweb-vanrifkin.html

Stappenplan voor
samenwerking

NIGZ
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

Met dit stappenplan kunt u het samenwerkingproces meer
gestructureerd en effectief laten verlopen en kunt u de
samenwerking (partners, niveau en terreinen) beter in kaart
te brengen.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/stappenplansamenwerking.html

Template Evaluatieplan

Marije van Koperen, Vrije
Universiteit Amsterdam,

Format Evaluatie Plan wijkgerichte aanpak (Ciao-onderzoek,
Vrije Universiteit, 2014) om in te vullen en ter inspiratie.

http://www.ciaoonderzoek.nl/assets/structured-

Terugkijken op
samenwerking

Tijdlijnevaluatie

Toolkit Jeugdparticipatie

Voortgangsmeter lokaal
gezondheidsbeleid

Afdeling
Gezondheidswetenschappen
Handreiking jeugd en sport
(DSP)
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen

Dit instrument helpt u snel zicht te krijgen op zaken die
goed en minder goed lopen in de samenwerking. Uiteraard
kan dit voorbeeld worden aangepast aan uw lokale
samenwerkingssituatie. Het instrument kan als
inspiratiebron worden gebruikt in een teambijeenkomst.

files/Producten/Format%20Evaluatieplan%
20Community-aanpak.pdf
http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/terugkijken-opsamenwerking.html

Wageningen University &
Research
In Evaluatie Kompas, NISB,
Nederlands Instituut voor
Sport & Bewegen
Stichting Alexander en het
Verwey-Jonker Instituut

De tijdlijnevaluatie is een hulpmiddel voor (tussentijdse)
evaluaties. Met de deelnemers in een netwerk wordt
teruggekeken op het proces in de tijd; wat waren
positieve/negatieve momenten.

http://tools.nisb.nl/evaluatiekompas/evaluatiekompas/instrumenten/tijdlijnevaluatie.htm
l

Over jongerenparticipatie is veel informatie voorhanden,
wat betreft methoden, expertise in literatuur en
handboeken. In deze Toolkit worden 32 verschillende
methoden (tools) gepresenteerd. Er is een keuze gemaakt
voor deze methoden, omdat ze hun succes in de afgelopen
jaren hebben bewezen. Er is op het gebied van
jongerenparticipatie nog meer mogelijk. Zo kunnen
sommige methoden bijvoorbeeld in een traject in
combinatie ingezet worden. De methoden worden kort en
bondig omschreven en elke methode wordt toegelicht met
een praktijkvoorbeeld.

http://www.toolkit-jeugdparticipatie.nl/

Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en GGD
Nederland, 2004

De voortgangsmeter vergemakkelijkt de
voortgangsbewaking van de activiteiten en het lokaal
gezondheidsbeleid. Het gaat er om of de voorgenomen
activiteiten zijn uitgevoerd en wat de voortgang is van het
beleid. Het gaat niet om de (gezondheids)effecten van de
activiteiten. De voortgangsbewaking richt zich op:

http://www.loketgezondleven.nl/object_bi
nary/o11786_Voortgangsmeter-lokaalgezondheidsbeleid.pdf

www.be-involved.nl

•
•

Weten wat werkt?
Evaluatie als basis voor
succesvolle wijkaanpak

ISW, Instituut voor integratie
en sociale weerbaarheid van
de Rijksuniversiteit Groningen

de bewaking van de activiteiten uit het
activiteitenplan;
de bewaking van de realisering van de
doelstellingen uit de nota lokaal gezondheidsbeleid.

Handzaam en praktisch boekje dat u leidt door de
belangrijkste fases van een evaluatie. Dit boek helpt u om
de juiste focus te kiezen in uw evaluatie. Evalueren helpt
niet alleen om achteraf te meten of uw interventie heeft
gewerkt. De gedachte achter dit boek is dat een goede
evaluatie vooral bijdraagt aan het steeds effectiever
interveniëren in wijken. We illustreren dit met voorbeelden
van evaluaties van wijkaanpak in Arnhem.

http://www.loketgezondleven.nl/object_bi
nary/o14946_ISW_2011_Weten_wat_wer
kt.pdf

