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S 
inds 2008 kennen de 
Nederlandse hogescholen 
de Master Social Work voor 
sociale professionals. De 
opleiding ontstond uit een 
behoefte aan professionali-

sering van het sociaal werk. De landelijke 
en lokale overheid verlangt namelijk 
steeds meer effectiviteit en kwaliteit van 
hulp- en dienstverlening. Daarbij hoort 
evidence-based werken als middel voor het 
verbeteren van de beroepspraktijk. Eviden-
ce-based werken is het baseren van prak-
tijkbeslissingen op het best beschikbare 
onderzoeksbewijs, de eigen professionele 
expertise en de wensen en behoeften van 
de cliënt (zie kader ‘Wat is evidence-based 
werken nu eigenlijk?’). 
De focus op meer evidence-based werken 
kan echter alleen succesvol zijn als sociale 
professionals deze werkwijze ook omar-
men. Uit eerder onderzoek weten we dat 

zij dat nog maar minimaal hebben gedaan 
en het nauwelijks toepassen (Van der Zwet 
e.a. 2016). Veelgehoord is de verklaring dat 
ze specifieke onderzoeksdeskundigheid 
missen. Maar mogelijk speelt ook scepsis 
en een voorkeur voor praktijkkennis een rol. 
In het curriculum van de masteropleiding 
staat het zoeken en toepassen van beschik-
bare onderzoekskennis centraal. Dat is nog 
niet hetzelfde als evidence-based werken, 
maar het is goed denkbaar dat studenten 
aan deze opleiding positiever zijn over 
evidence-based werken en het ook meer 
doen. Is dat ook zo? Voor een antwoord op 
deze vraag is er een verkennend onderzoek 
gedaan waarin de houding van studenten 
is vergeleken met die van professionals 
(zie kader ‘Het onderzoek’). Overigens zijn 
deze studenten allemaal ervaren profes-
sionals met minimaal drie jaar relevante 
werkervaring.

Bemoedigend
De resultaten zijn bemoedigend. De 
studenten van de Master Social Work 
(MSW) bleken beduidend positiever te 
staan tegenover evidence-based werken 
dan de sociale professionals. Zo denkt een 
groter deel van de studenten bijvoorbeeld 
dat evidence-based werken bijdraagt aan 
betere resultaten van de cliënt. Ze hebben 
ook vaker het voornemen deze werkwijze 
toe te passen. Van de studenten rappor-
teerde 75 procent dat zij vaak onderzoeks-
bewijs lezen om hun praktijkbeslissingen 
op te baseren, in tegenstelling tot 11 
procent van de sociale professionals. De 
bekendheid van de MSW-studenten met 
evidence-based werken was ook enigszins 
groter dan die van sociale professionals. 
Deze resultaten suggereren dat de oplei-
ding bijdraagt aan een positievere houding 
ten aanzien van evidence-based werken. 
Om dit zeker te weten, is een onderzoek 
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Sociaal werk op basis van het best beschikbare bewijs 
gaat terrein winnen. Studenten die de Master Social 
Work volgen, verwachten er gemiddeld meer van  
dan sociale professionals, zo laat onderzoek zien.

wat is evidence-based werken nu eigenlijk?
Over	evidence-based	werken	bestaan	veel	

hardnekkige	misverstanden.	Het	groot-

ste	misverstand	is	dat	het	gaat	om	het	

toepassen	van	wetenschappelijk	bewezen,	

effectieve	interventies	(evidence-based	

interventies).	Dit	klopt	niet.	De	grondleg-

gers	van	evidence-based	werken	hebben	

altijd	benadrukt	dat	het	gaat	om	een	prak-

tijkbeslissing	op	basis	van	een	afweging	

van	het	best	beschikbare	onderzoek,	de	

eigen	professionele	expertise	en	specifieke	

omstandigheden,	wensen	en	behoeften	

van	de	cliënt.	Hierbij	worden	steeds	vijf	

stappen	doorlopen,	welke	bij	velen	onbe-

kend	zijn	omdat	ze	vaak	niet	genoemd	

worden	in	de	literatuur:

Stap	1:	een	praktijkvraag	naar	een	beant-

woordbare	onderzoeksvraag	vertalen;

Stap	2:	het	best	beschikbare	onderzoeks-

bewijs	zoeken	voor	de	beantwoording	van	

die	vraag;

Stap	3:	het	onderzoeksbewijs	kritisch	

beoordelen	(validiteit,	impact,	toepasbaar-

heid	in	de	praktijk);	

Stap	4:	beslissen	wat	het	beste	gedaan	kan	

worden	op	basis	van	de	eigen	professio-

nele	expertise	en	de	unieke	behoefte	en	

omstandigheden	van	de	cliënt;	

Stap	5:	stap	1-4	van	dit	proces	evalueren	en	

zo	nodig	de	volgende	keer	verbeteren.
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nodig met een voor- en nameting. Het 
zou namelijk ook goed kunnen dat soci-
ale professionals die besluiten om de 
MSW-opleiding te doen sowieso al meer 
onderzoeks-minded zijn.

Verbeteringen 
Ondanks het positieve oordeel van de 
studenten over evidence-based werken, 
vertrouwen zij er niet heel vaak op (22 
procent) dat onderzoeksbewijs ook 
daadwerkelijk ‘de beste leidraad is voor 
praktijkbeslissingen’. Hogescholen zouden 
dan ook kunnen overwegen om eviden-
ce-based werken expliciet op te nemen 
in het curriculum en om materialen en 
opdrachten toe te voegen waarmee eviden-
ce-based werken specifiek wordt geoefend: 

praktijkvragen formuleren, literatuur 
zoeken, het bewijs wegen en het onder-
zoeksbewijs toepassen in de setting van 
een organisatie (zie kader ‘Wat is eviden-
ce-based werken nu eigenlijk?’).
Opvallend is ook dat de studenten, hoewel 
ze dus positiever staan tegenover eviden-
ce-based werken, minder optimistisch zijn 
dan professionals over de mogelijkheden 
om dit in de praktijk toe te passen. Mogelijk 
zijn MSW-studenten zich vanwege hun 
eigen praktijkonderzoek bewuster van 
problemen met het toepassen van onder-
zoekskennis dan sociale professionals. Dit 
wijst erop dat meer evidence-based werken 
niet alleen vraagt om gemotiveerde sociale 
professionals, maar dat er ook faciliterende 
en ondersteunende organisaties nodig zijn. 

Tenminste, als we willen dat MSW-studen-
ten ook evidence-based blijven werken als 
zij klaar zijn met hun opleiding. 
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Waan van de dag is een obstakel
Mariël	van	Pelt,	coördinator	en	hoofd-

docent	bij	de	Master	Social	Work	van	de	

Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen,	

vindt	de	resultaten	van	het	onderzoek	

herkenbaar.	‘De	studenten	die	met	de	

Master	Social	Work	beginnen,	zijn	vaak	al	

geïnteresseerd	in	het	gebruiken	van	kennis	

om	hun	praktijk	te	onderbouwen	en	

gemotiveerd	voor	theoretische	verdieping,	

zo	blijkt	bij	de	intake.	Sinds	de	uitvoering	

van	dit	onderzoek	zijn	er	al	belangrijke	

verbeteringen	in	het	curriculum	door-

gevoerd.	Zo	is	er	bij	de	HAN	nu	expliciet	

aandacht	voor	evidence-based	werken,	

en	is	er	ook	oog	voor	de	weerstand,	

mispercepties	en	bezwaren.	Van	Pelt	voegt	

daaraan	toe:	‘Wat	mij	betreft,	komt	er	

ook	meer	aandacht	voor	evidence-based	

werken	op	bacheloropleidingen,	en	vooral	

ook	in	het	werkveld	zelf.’

Studenten	die	de	Master	Social	Work	

volgen,	ervaren	volgens	Van	Pelt	regelma-

tig	dat	er	in	de	waan	van	de	dag	−	denk	

bijvoorbeeld	aan	de	zware	caseload	die	

veel	professionals	hebben	−	weinig	tijd	en	

ruimte	is	om	op	zoek	te	gaan	naar	kennis.	

‘Laat	staan	dat	er	tijd	is	om	onderzoek	te	

doen	of	bij	onderzoek	betrokken	te	zijn.	

Daarnaast	neigen	organisaties,	opdracht-

gevers	en	beleidsmakers	naar	“jumping	to	

solutions”	om	snelle	resultaten	te	boeken.’

Tot	slot	is	voor	het	verbeteren	van	de	

beroepspraktijk	volgens	Van	Pelt	meer	

nodig	dan	evidence-based	practice.	

‘Sociaal	werk	is	immers	relationeel	en	

normatief	van	aard.	Dit	vraagt	ook	om	

kennis	en	vaardigheden	op	het	gebied	van	

samenwerken	en	verbinden.	Er	is	voort-

durend	samenwerking	en	afstemming	

nodig	tijdens	de	vijf	stappen	om	tot	een	

daadwerkelijke	en	gedragen	praktijk-	

verbetering	te	komen.’

Het 
onderzoek 
In	het	studiejaar	2012-2013	zijn		

gevalideerde	vragenlijsten	(je	meet	

wat	je	beoogt	te	meten)	afgenomen	

onder	32	studenten	van	alle	vier	

MSW-opleidingen	in	Nederland.	

Gevraagd	is	onder	meer	naar	de	

bekendheid	met	evidence-based	

werken	en	naar	hun	voornemens.	

Daarnaast	zijn	er	341	sociale		

professionals	in	22	verschillende		

maatschappelijke	organisaties	in	

Nederland	geënquêteerd.	

Meer	weten?	Het	artikel	is	gratis	te	

downloaden	via:	http://www.tand-

fonline.com/doi/full/10.1080/0261547
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