
Het spreekt voor zich dat u het toezicht wilt inzetten op een manier waarbij u het meeste effect 
bereikt. Met effectmeting kunt u inzichtelijk maken welke toezichtactiviteiten het meest succesvol 
zijn en welke activiteiten voor verbetering vatbaar zijn. In dit leertraject leert u om een effectmeting 
op te zetten en uit te voeren.
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Hoe ziet het leertraject eruit?

Praktische informatie:
•  Duur:   1 contactdag
•  Tijd:   9.30 - 16.30 uur
•  Groepsgrootte:  10-12
•  Locatie:  omgeving Utrecht of Den Haag
•  Literatuur:   Handreiking Effecten van toezicht en handhaving
•  Docent(en): Wendy Verdonk

Opzet:
De theorie en de praktijk van effectmeting komt tijdens deze 
eendaagse op een geïntegreerde wijze aan bod. De theorie wordt 
plenair behandeld, waarna in twee groepen wordt geoefend, steeds 
aan de hand van de eigen casus. De handreiking Effecten van 
toezicht en handhaving staat daarbij centraal. Aan het einde van de
workshop heeft u zowel theoretisch als praktisch kennisgemaakt 
met alle onderdelen van een onderzoeksplan. 

Onderwerpen:
• evaluatie en effectmeting in de toezichts- en beleidscyclus;
• effectketen;
• onderzoeksmodellen;
• van beleidsdoel naar onderzoeksvraag;
• data verzamelen en analyseren;
• communiceren, plannen en begroten.

Ter voorbereiding van de workshop neemt u de handreiking door. 
Daarnaast neemt u een eigen casus mee waarmee u gaat oefenen. 
Zorg dat de doelgroep waar u toezicht op wilt houden,de toezichts-
interventie die u wilt gaan toepassen en het effect dat u wilt 
bereiken, bekend zijn.

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
Tijdens het traject verdiept u uw competenties op het gebied van 
effectmetingen binnen toezicht en dat geeft u een beter zicht op uw 
eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele beroeps-
beoefenaar in uw werkveld. U bent zich bewust van en kunt werken 
met de actuele onderzoeksmodellen en een onderzoeksvoorstel 
opzetten.

Bekwaamheden:
Tijdens het traject werkt u aan verschillende bekwaamheden.  
U kunt:
•  aangeven welke plaats evaluatie en effectmeting innemen in de 

beleids- en toezichtscyclus;
•  de begrippen output, outcome en final outcome uitleggen;
•  uitleggen hoe u externe factoren en neveneffecten kunt betrekken 

in uw effectmeting;
•  verschillende onderzoeksmodellen toelichten en aangeven hoe u 

daarmee een effectmeting kunt uitvoeren;
•  de doelstelling voor een effectmeting formuleren en vertalen naar 

een onderzoeksvraag en bijhorende onderzoeksvragen;
•  uitleggen welke verschillende manieren er zijn om gegevens te 

verzamelen en te analyseren;
•  zelf een globaal onderzoeksvoorstel opzetten. 

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
Gedurende het traject krijgt u actuele inzichten over effectmeting 
aangereikt en wisselt u met collega’s van andere inspecties kennis, 
kunde en werkervaringen uit over de sectoroverstijgende begrippen, 
methodieken verslaglegging etc. U verrijkt uw eigen praktijkerva-
ring en vergroot zo de professionele bekwaamheid op het gebied 
van effectmetingen binnen uw organisatie. Daarmee kunt u voor 
uw organisatie inzichtelijk maken welke toezichtactiviteiten het 
meest succesvol zijn en welke activiteiten voor verbetering vatbaar 
zijn.

Voor wie is het bestemd?
Dit traject is bedoeld voor ervaren toezichthouders, inspecteurs, 
handhavers, analisten, onderzoekers, beleidsmakers en leiding-
gevenden van een rijksinspectie, provinciale- of gemeentelijke 
dienst die een effectmeting gaan voorbereiden of uitvoeren. 
 

Hoe kunt u inschrijven?
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven 2015, 
verwijzen wij naar onze site: www.inspectieloket.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl.
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