
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Workshop Effectmeting 

 
Programma Professionalisering 

Het spreekt voor zich dat u het 
toezicht wilt inzetten op een 
manier waarbij u het meeste 
effect bereikt.   

Met effectmeting kunt u in-
zichtelijk maken welke toe-
zichtactiviteiten het meest 
succesvol zijn en welke activi-
teiten voor verbetering vat-
baar zijn.  

Het meerjarenprogramma “Ef-
fecten van Toezicht” van de 
Inspectieraad en het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid (CCV), hebben op 
basis van de handreiking “Ef-
fecten van toezicht en hand-
having meten” een workshop 
ontwikkeld. In deze workshop 
leert u om een effectmeting op 
te zetten en uit te voeren. 



Praktische informatie 
Duur:    1-daagse training 
Tijd:    9.30 – 16.30 
Locatie:  Den Haag of Utrecht 
 
Algemeen  
Het meerjarenprogramma “Effecten van 
Toezicht” van de Inspectieraad en het 
CCV, hebben samen de handreiking 
“Effecten van toezicht en handhaving 
meten” ontwikkeld en uitgegeven. Via de 
workshop helpen wij u graag de theorie 
vanuit deze handreiking te vertalen naar 
de praktijk. Aan het einde van de work-
shop weet u waaraan een onderzoeks-
voorstel voor effectmeting moet voldoen 
en heeft u met uw eigen casus geoefend. 
 
Doelgroep  
De workshop is bedoeld voor toezicht-
houders, inspecteurs, handhavers, ana-
listen, onderzoekers, beleidsmakers en 
leidinggevenden van een rijksinspectie, 
provinciale- of gemeentelijke dienst die 
een effectmeting gaan voorbereiden of 
uitvoeren.  
De workshop wordt zowel via open in-
schrijving als in company aangeboden. 
 
Doelen 
Na deze 1-daagse training:  
 weet u welke plaats evaluatie en ef-

fectmeting innemen in de beleids- en 
toezichtscyclus;  

 kent u de begrippen output, outcome 
en final outcome en weet hoe u ex-
terne factoren en neveneffecten kunt 
betrekken in uw effectmeting;  

 heeft u inzicht in de verschillende 
onderzoeksmodellen waarmee u een 
effectmeting kunt uitvoeren;  

 kunt u de doelstelling voor een ef-
fectmeting formuleren en vertalen 
naar een onderzoeksvraag en bijho-
rende onderzoeksvragen; 

 heeft u inzicht in de verschillende 
manieren om gegevens te verzame-
len en te analyseren. 

 

Groepsgrootte 
Per cursus kunnen maximaal 12 deelne-
mers deelnemen. De cursus vindt door-
gang bij minimaal 10 deelnemers. 
 
Werkvormen 
De theorie wordt plenair behandeld, 
waarna wordt geoefend aan de hand van 
de eigen casus in twee groepen. Aan het 
einde van de workshop zijn alle onderde-
len van een onderzoeksplan behandeld.  
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding van de workshop kunt 
u alvast de handreiking lezen. Daarnaast 
neemt u een eigen casus mee waarmee 
u gaat oefenen. Zorg dat de doelgroep 
waar u toezicht op wilt houden, de toe-
zichtsinterventie die u wilt gaan toepas-
sen en het effect dat u wilt bereiken, 
bekend zijn.  
 
Programma 
 Algemene inleiding effectmeting.  
 Evaluatie en effectmeting in de toe-

zichts- en beleidscyclus. 
 Effectketen. 
 Onderzoeksmodellen.  
 Van beleidsdoel naar onderzoeks-

vraag.  
 Data verzamelen en analyseren. 
 Communiceren, plannen en begroten.  
 
Inschrijving en/of meer informatie 
De data voor de open inschrijving staan 
op www.inspectieloket.nl. Via deze 
site kunt u zich ook inschrijven met be-
hulp van het aanmeldformulier.  
 
Voor de workshop in company wordt de 
cursus meer toegespitst op uw eigen 
situatie en vindt eerst vooroverleg 
plaats.  
Bij vragen of meer informatie over de in 
company training kunt u contact opne-
men met Bureau Inspectieraad: 
info@inspectieraad.nl. 
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