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• Paula van Woudenberg



Click to edit Master title styleProjecten in Corona tijd – korte update

… en nog veel meer!
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Terugblik:
2017 – 2018: ontwikkeling van de game
2018 – 2019: eerste onderzoek naar de game
2019 – heden: verwerking resultaten, hopelijk snel met 

jullie te delen
2021 – heden: extra onderzoek naar de game 

Op zoek naar enthousiaste volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking (IQ 50-85, 18+) en hun 
begeleiders om samen het computerspel te testen!
Neem gerust contact op: s.d.m.derks@vu.nl

mailto:s.d.m.derks@vu.nl


Click to edit Master title style… maar er is meer rondom gaming: project brussen!

• Nieuwe ‘serious game’

• Voor de broertjes en zusjes van kinderen met een visuele, visuele-
en-verstandelijke of verstandelijke beperking = brussen

• Online spel voor kinderen van 6-9 jaar

• In samenwerking met Anjet van Dijken: onderzoekschrijver van 
diverse broers- en zussenboeken. 

• Interesse? Mail naar: l.k.m.veerman@vu.nl

mailto:l.k.m.veerman@vu.nl
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 Onderzoeksproject ‘Tijd en tijdsbeleving’

 Doel van dit onderzoek:

Het geven van aanbevelingen voor de praktijk om 
time processing abilities en daily time management 
vaardigheden te kunnen verbeteren voor mensen 
met een (visuele en) matig of lichte verstandelijke 
beperking. 

• Delphi interviews;
• Literatuuronderzoek;
• Online vragenlijsten;
• KaTid assessment;
• Interventie onderzoek.
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Voorbeeldvraag vanuit Delphi interview (versie 
zorgprofessional):

“Hebben cliënten volgens jou problemen met het juist 
inschatten van tijdsduur, oftewel hoe lang iets duurt? Zo 
ja, kun je voorbeelden geven?”. Een samengevatte reactie 
van één van de respondenten hierop: 

“Ja, daar hebben ze zeker problemen mee. Een voorbeeld 
hiervan is het met de taxi ophalen van cliënten waarbij de 
begeleiding aangeeft dat ze over een half uur worden 
opgehaald. En dat de cliënten vervolgens aangeven dat 
het goedkomt, terwijl hierbij sommige cliënten al binnen 5 
minuten klaar zijn en dan een half uur met hun jas aan en 
hun tas op schoot klaar zitten. Zo van, ik wacht op de taxi, 
want hij is er bijna. Of dat de begeleider aankomt bij een 
cliënt na 20 minuten en dat deze cliënt nog moet 
douchen, want de tijd duurt toch nog heel lang.”
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1. Gebruik je weleens een smartphone (of apps)* om te 
helpen met tijd? 
1.a) Ja/nee/anders
1.b) Zo, ja hoe vaak gebruik je het? Elke dag/ elke week/ 
elke maand/ elk jaar/anders
1.c) Hoe tevreden ben je met je smartphone om te helpen 
omgaan met tijd? 
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1. Gebruik je weleens een wekker om te helpen met tijd? 
1.a) Ja/nee/anders
1.b) Zo, ja hoe vaak gebruik je het? Elke dag/ elke week/ 
elke maand/ elk jaar/anders
1.c) Hoe tevreden ben je met je wekker om te helpen 
omgaan met tijd? 



Click to edit Master title styleTijd en tijdsbeleving

 Online tijd gerelateerde 
hulpmiddelen vragenlijst:

 Eén voor mensen met een 
matig of lichte verstandelijke 
beperking;

 Eén voor familieleden;
 Eén voor zorgprofessionals;

 Doel: meten gebruik en 
tevredenheid hulpmiddelen.

 Vanaf juni 2021. Doe mee!

Neem dan contact op met de onderzoeker: Debora van Elst, d.van.elst@vu.nl

mailto:d.van.elst@vu.nl
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• Drie experimentrondes;
• Zesentwintig deelnemers;
• Minstens twee pijn-

momenten per experiment;
• Een hele hoop apparatuur.
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• Testen algoritme in doelgroep;
• Twintig deelnemers;
• Tijdens fysiotherapie of tijdens 

momenten zonder pijn;
• Vanaf september 2021.

• Vragen of meer informatie?
Mail naar h.korving@vu.nl

mailto:h.korving@vu.nl


Waarom evalueren?
“De kracht van evalueren!”

Marion van Olst, hoofd programma’s

Bartiméus Fonds

Bart Slikkerveer, projectleider 

projectenbureau PMO Bartiméus

20 mei 2021



Ontleend aan het Franse woord évaluer:
‘begroten, beoordelen’  

Tot in de 20e eeuw een vakterm binnen de beurs- en 
bankwereld: 
‘bepalen van een prijs/wisselkoers’ of 
‘een schade taxeren’.

Vanaf jaren ’60: ‘beoordelen; nabeschouwen; 
onderzoeken’.

Vanaf jaren ‘90:  

Herkomst begrip



welke associaties heb jezelf?

Wat betekent evalueren?



Alles wat je nieuw bedenkt moet iets waardevols 
toevoegen. Je toets wat gebruikers ervan vinden en 
wat het effect is. 
 Heeft het nut?
Door bewust te kiezen wat je gaat evalueren, 
beïnvloed je het leer- en ontwikkelklimaat van je 
organisatie.
 Wat wil ik leren?
Evalueren doe je op basis van de SMART(ER)-
doelstellingen.
 Wat was ik tevoren van plan?
Je houdt aandacht voor lange(re) termijn effect.
 Wat is nodig in de toekomst?

Why



Geeft handvatten om 
lopende/ toekomstige 
projecten te verbeteren en 
te innoveren, van jezelf & 
anderen!

Geeft informatie over 
impact op de doelgroep, 
jezelf, je organisatie én je 
project

Winst / Kosten

Kost tijd, menskracht

Je moet er wél iets mee doen 
(niet in de la stoppen!)

Zijn de kosten niet te hoog, 
gezien de hoeveelheid 
informatie die je krijgt?

Is de vorm slim /snel en 
passend bij de doelgroep?



Evalueren op 3 niveaus 



1. Gaat het project het beoogde resultaat voor de doelgroep opleveren?

2. Wordt daarmee naar verwachting nog altijd het gewenste doel en effect bereikt?

3. Doen we de dingen die nodig zijn om het resultaat te bereiken?

4. Ligt het project op planning? Waardoor (niet)? Wat is daar aan te doen?

5. Blijft het project binnen begroting? Waardoor (niet)? Wat is daar aan te doen?

6. Heeft het resultaat straks het kwaliteitsniveau dat de opdrachtgever verwacht?

7. Hoe is de relatie tussen projectleider en de opdrachtgever?

8. Werkt de projectorganisatie goed? Wat kan er beter?

9. Werkt de informatievoorziening vanuit het project goed?

10. Zijn risico’s duidelijk in beeld en wordt er op tijd ingegrepen?

11. Gaat het project effectief om met partijen uit de omgeving?

12. Hoe verloopt de besluitvorming in het project?

Achtergrondinformatie: 12 ‘gouden’ vragen 



Per mijlpaal/tussenresultaat (inhoudelijke aanleiding)

Tussentijds om financier/belanghebbenden op de hoogte te 
houden op vaste momenten, bijv. 2 x p.jr.

Interne of externe audit (kwaliteitsprogramma of accountant)

Regelmatige reflectie opdrachtgever/projectleider

Eindevaluatie (wat is je conclusie over het projectresultaat?)

Wanneer ?



Heb je hier iets aan gehad?

En jullie …



 Verras de gebruikers van je projectresultaat

 Wissel de werkvormen af

 Zorg dat je organisatie ervan leert

….. dan smaakt evaluatie naar meer !

Evaluatie, een 
traktatie?
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• Ellis Jongerius



Click to edit Master title styleTips en tops met betrekking tot evaluatie

• Charissa de Ruijter



Click to edit Master title styleAfronding



Click to edit Master title styleBlijf op de hoogte

Website: www.socialerelatiesenict.nl
www.embenict.nl

Facebook: www.facebook.com/sociaalICT

www.facebook.com/embenict

LinkedIn:     Academische werkplaats Bartimeus & Vrije 
Universiteit Amsterdam 'Sociale relaties en gehechtheid' 
| LinkedIn

http://www.socialerelatiesenict.nl
http://www.embenict.nl/
http://www.facebook.com/sociaalICT
http://www.facebook.com/embenict
https://nl.linkedin.com/company/academische-werkplaats-bartimeus-vrije-universiteit-amsterdam-sociale-relaties-en-gehechtheid?trk=public_profile_topcard-current-company
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