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Hoe denk je nu over Evidence Based Werken?
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Ga op je mobiel naar http://ahaslides.com/NOLOC1

Wat hoop je te leren in deze workshop?



Wat aan de orde komt
● Hoe kan wetenschappelijke kennis je helpen je je 

professionaliteit te vergroten?
● Waarom is het niet ethisch om methoden in te zetten die 

wetenschappelijk onderuit gehaald zijn?
● Wanneer kun je vertrouwen op je intuïtie, en wanneer niet?
● Hoe beoordeel je of methoden, theorieën en instrumenten een 

waardevolle toevoeging zijn aan je toolbox als 
loopbaanprofessional?

● (En welke tools voegen niets toe aan het resultaat van je 
dienstverlening, of zouden zelfs schadelijk kunnen zijn voor je 
kandidaat?)
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Onze definitie
Evidence Based werken is “Werken op basis van de 
best beschikbare kennis en informatie”

Evidence based werken is NIET:

● een methode, maar het is een beroepshouding
● werken met wetenschappelijke bewezen tools
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Waarom kiezen voor de beroepshouding EBW
● Je eigen professionele ontwikkeling
● Specialisatie (Staan op de schouders van reuzen)
● Ethiek
● Ontwikkeling van het vak en de beroepsgroep
● Resultaat
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Peilers van Evidence Based werken
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Pijlers van Evidence Based werken
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Evidence Based Werken is dus:

Werken op basis van de best 
beschikbare kennis en informatie

waarbij elke pijler even belangrijk is



Betrouwbaarheid van informatie
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1                                     Convergentie met andere (harde) wetenschappen

2                                          Systematische reviews

3                                                 Gerepliceerd onderzoek

4                                                      Één goed onderzoek

5                                                           Anekdotes, ervaring, gezond verstand

6                                                               Ondoorgrondelijk jargon, quantumtaal

7                                                                     In tegenspraak met fysica, chemie,
                                                                             biologie, behavioural genetics 



Betrouwbaarheid van informatie
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Valkuilen in je keuzes
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● Correlatie <> causaliteit
● Confirmation bias
● Anekdotisch bewijs
● Intuïtie
● Vertrouwen
● ....

https://www.youtube.com/watch?v=8B271L3NtAw
https://youtu.be/NfpoJoApJEE
https://www.youtube.com/watch?v=hSz7yO7bckI&t=2s


Hoe selecteer je een tool?
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❏ Bepaal het doel van je interventie
❏ Welke methoden heb je tot je beschikking
❏ Wat is het werkende principe?
❏ Deugt de onderliggende theorie? (Of is die strijdig met andere theorieën?)
❏ Is er goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?
❏ Is er kritiek op de methode



Hoe bepaal je de betrouwbaarheid
van een tool?
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❏ Wat is de theorie of het werkende principe?
❏ Deugt de onderliggende theorie? (Of is die strijdig met andere theorieën?)
❏ Is er goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?
❏ Is onderzoek gerepliceerd?
❏ Zijn er meta-analyses of systematic reviews uitgevoerd
❏ Is er kritiek op de methode (zwarte zwanen)



Je Evidence Based Toolkit
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Doel Wat wil je bereiken in een traject, welk (sub)doel streef je na met en voor je kandidaat?

Naam Wat is de volledige (engelstalige en nederlandstalige) term voor het instrument of 
theorie?

Doel Welk doel of resultaat pretendeert het instrument te kunnen bereiken, of welke 
voorspelling doet de theorie? En voor welke doelgroep

Theorie Beschrijf kort de (onderliggende) theorie, oftewel, wat maakt dat het werkt?

Aanhangers Wie zijn de belangrijkste aanhangers?

Criticasters Wie zijn de belangrijkste criticasters?

Kritiek Wat stelt de kritiek en is die steekhoudend?

Piramide Waar plaats je de methode op de piramide van betrouwbaarheid?

● diagnose

● oriëntatie

● vaardigheden

● belemmeringen

● effectief solliciteren

● actieve bemiddeling



Broodje Aap
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Downloads en leeslijst
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● Bouw je Evidence Based Toolkit - id Plein
● Evidence Based Coachen - Dijkstra en Rondeel
● A Skeptic’s HR Dictionary - Patrick Vermeren (HR)
● Staan op de schouders van reuzen - Paul Kirschner (Gratis download)
● Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is - Harald Merkelbach
● Broodje Aap Poster

https://docs.google.com/document/d/18jU0XaUubJDFe_w6-r07Yaaah_Jt0eywpkcD9FVbNa4/edit?usp=sharing
https://www.managementboek.nl/magazine/preview/8651/evidence-based_coachen
https://www.askepticshrdictionary.com/
https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-van-reuzen
https://www.bol.com/nl/nl/p/intuitie-maakt-meer-kapot-dan-je-lief-is/9200000082826755/?referrer=socialshare_pdp_www
https://skepsis.nl/mainsite/inhoud/uploads/2020/10/Skepsis-Broodje-aap-detector-A4.pdf


Vragen en reacties?
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Ga op je mobiel naar http://ahaslides.com/NOLOC1

Dank voor jullie aandacht
Maarten Freriks

maarten.freriks@idplein.nl / 06-18848950
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