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1. Inleiding 
 
1.1 Evalueren van technologie 
In dit handboek worden de elementen van de PowerTools EvaluatieSuite 
gepresenteerd voor de evaluatie van de welzijnseffecten van technologie of 
technologische hulpmiddelen. Vanwege de complexe aard van de sociotechnische 
inbedding van technologie én het meervoudige karakter van welzijn kan dat niet met 
een enkelvoudig meetinstrument en is het ook maar zeer de vraag of het met 
kwantificeerbare indicatoren kan. Net als bijvoorbeeld bij andere complexe 
interventies in de preventieve sfeer (zie onderzoek van Kok, Vaandrager, Bal en 
Schuit, 2012) is de werkzaamheid van technologie een effect van relaties in de 
gehele constellatie waarin de interventie wordt toegepast. Oftewel: de specifieke 
samenstelling en dynamiek van context en actoren in die context bepaalt de 
werkzaamheid van de interventie als geheel. Om die reden is het essentieel dat we 
de constellatie waarin de technologie wordt toegepast als geheel evalueren om 
inzicht te krijgen in wat we kunnen zien als de werkzaamheid van de technologie 
(Jansen et al., 2015; Jansen, 2018). 
 
1.2 Rationale 
Ten aanzien van de complexe en meervoudige oorzaak gevolg relaties is het zaak 
deze complexiteit in haar totaliteit te zien. Een passend methodologisch kader voor 
een dergelijke exercitie wordt gevormd door de stroming van het zogeheten nieuw 
materialisme in de sociologie (Fox & Alldred, 2017), en met name de Actor-Netwerk 
Theorie (ANT) zoals ontwikkeld door onder andere Bruno Latour en Michel Callon 
(voor een inleiding zie Latour, 2005). Nieuw materialisme verwijst naar een stroming 
waar sociale structuren worden gezien als bestaande uit een netwerk van 
betekenisvolle relaties tussen mensen, dingen en concepten in de wereld. Door uit te 
gaan van deze relaties hoeven we niet te veel sociale eenheden (zoals gezin, 
gemeenschap, samenleving, etc.) te veronderstellen, maar kunnen we kijken hoe 
mensen, zaken en concepten zich in de praktijk tot elkaar verhouden en daarmee 
elkaars bestaan beïnvloeden. 
 
ANT is een theorie die binnen deze stroming valt en binnen het onderzoek naar 
gevolgen van technologie al veelvuldig en met succes wordt toegepast om zicht te 
krijgen op de socio-technische inbedding van technologische artefacten. Daartoe 
worden de entiteiten (mensen en zaken) en hun onderlinge relaties in kaart gebracht 
van alles wat een rol speelt in de context waarin de technologie wordt gebruikt. 
Hierbij wordt verondersteld dat zowel mensen als artefacten actorschap kunnen 
hebben: ze spelen een actieve rol als veroorzakers van sociale effecten. Zowel 
mensen als zaken hebben sociale gevolgen, kun je zeggen. 
 
Iets soortgelijks zoeken we ook in de te ontwikkelen evaluatiemethode voor 
PowerTools. Immers: technologie wordt verondersteld om juist op (het welzijn van) 
mensen invloed te kunnen hebben, maar hoe die invloed tot stand komt kunnen we 
niet van tevoren voorspellen. Om die reden moeten we steeds het totaalplaatje voor 
ogen houden van de situatie waarin de technologie wordt gebruikt. Meer specifiek zal 
het bij PowerTools dan gaan om de zorgsituatie of de ondersteuningscontext. 
 
Daarnaast moeten we vast stellen dat welbevinden (kwaliteit van leven) ook 
meervoudig en complex is, want in elk mensenleven is er sprake van verschillende 
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soms onafhankelijke domeinen en individuen kunnen eigen prioriteiten leggen in de 
domeinen die zij als meest waardevol beschouwen. We hebben dus ook een kader 
nodig dat recht doet aan deze meervoudigheid. Er zijn hier verschillende opties voor 
beschikbaar. Zo vormen de domeinen voor kwaliteit van bestaan van Schalock en 
Felce (2004) een in de sector van zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking veelgebruikt kader. Ook wordt het kader van Positieve Gezondheid 
(Huber, et al, 2011) steeds meer gebruikt, waarvan echter het nadeel is dat er minder 
aandacht is voor iemands reële mede door de sociale omgeving bepaald 
mogelijkheden; juist voor mensen met LVB kan dat wel eens in de evaluatie cruciale 
informatie verschaffen over hun welzijnsopties. Een veelbelovend kader waar we zelf 
voor kiezen is dat van de Capability Approach (CA; Sen, 1999; Nussbaum, 2011). De 
toepassing van deze laatste benadering in het kader van de evaluatie van 
technologie is door Oosterlaken (2015) goed uitgewerkt en met betrekking tot sociale 
technologie praktisch verder ontwikkeld door Jansen en collega's (Jansen, 2018; 
Jansen, Zwikker en Magnee, 2015). Het voordeel van de CA is dat deze zowel 
uitdrukking geeft aan de meervoudigheid van kwaliteit van leven, uit gaat van 
diversiteit en individuele vrijheid, als ook recht doet aan het verschil tussen de 
potentie van mensen en hun uiteindelijke functioneren door actorschap en eigen 
regie een grote rol toe te bedelen. 
 
Tenslotte is het van belang om te erkennen dat het instrument vooral toepasbaar 
moet zijn in de praktijk van zorg- en welzijnsinstellingen die met cliënten werken. Dat 
betekent dat naast een kennisdoelstelling (wat is het effect van technologie) er ook 
een effect moet uitgaan naar innovatie en praktijkverbetering binnen de lokale 
beroepspraktijk (Magnée, Cox, & Teunisse, 2015). Dat laatste kan alleen uitvoering 
vinden als er sprake is van een lokaal leerproces. Er moet dus een leereffect van de 
evaluatieprocedure uitgaan waarbij de kennis over toepassing gezamenlijk wordt 
geconstrueerd en met belanghebbenden wordt gedeeld. Een geschikte strategie 
hiervoor is actieonderzoek, waarbij kennisontwikkeling wordt gekoppeld aan concrete 
praktijkverbetering (Reason & Bradbury, 2008). Een belangrijk principe daarbij is dat 
kennis sociaal wordt geconstrueerd, het zogeheten constructivisme. 
 
Kortom, evaluatie van technologie moet volgens bovenstaande redenering uitgaan 
van een analyse waarbij de complexiteit van de casus intact blijft en tevens de hele 
context wordt meegenomen. Hiermee komen we op een aantal criteria voor het 
evaluatieinstrument: 
- Het instrument moet recht doen aan meervoudigheid van kwaliteit van leven; 
- Het instrument moet recht doen aan de diversiteit in de levens van mensen; 
- Het instrument moet rekening houden met de situationele bepaaldheid van een 
PowerTool; 
- Het instrument moet uitdrukking geven aan de relationele inbedding van de 
toepassing van de PowerTool; 
- Het instrument moet inzicht geven in actorschap en mate van autonomie van de 
cliënt; 
- Het instrument moet in de organisatie een leereffect teweeg (kunnen) brengen. 
 
 
1.3 Werkwijze 
Vanuit bovenstaande uitgangspunten is het nodig om een werkwijze te definiëren 
waarbinnen de evaluatie gestalte kan krijgen. Daarvoor hanteren we de systematiek 
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van de Realistic Evaluation van Pawson en Tilley (1997) die een methode voorstellen 
om complexe interventies te evalueren in context (conform onze criteria). Hiervoor 
gebruiken zij de zogeheten CIMO-logica waarin achtereenvolgens wordt beschreven 
wat de Context van de interventie is, wat de Interventie zelf inhoudt, wat het 
(verondersteld of beschreven) werkzame Mechanisme daarachter is, en tot slot tot 
welke Outcome dat leidt. 
 
De CIMO logica past goed bij de logica van Person Driven Planning (PDP). PDP is 
dan ook geen interventie in de reguliere zin, maar eerder een algemene methodische 
werkwijze. De evaluatiewerkwijze lijkt daarmee eenvoudig te integreren met de 
inhoudelijke werkwijze van PDP. Conceptueel wordt dat weergegeven in Tabel 1. De 
procedure die gevolgd wordt bij de evaluatie is gebaseerd op het maken en liefst 
vergelijken van zogeheten snapshots. Een snapshot is een 'foto' op enig moment van 
de integrale context waarin de PowerTool wordt toegepast. Van belang is dat deze 
snapshots discursief worden gemaakt, dat wil zeggen: dat het integrale beeld met 
belanghebbenden wordt besproken en dat individuele inzichten worden gedeeld en 
tot collectieve inzichten leiden. Het principe is dat daarmee op responsieve wijze 
gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise van de lokale betrokkenen. Aan te 
raden is om een snapshot in ieder geval te laten bestaan uit een meetinstrument dat 
het gerealiseerde (meervoudige) functioneren inzichtelijk maakt, maar ook een 
meetinstrument dat inzicht geeft in de capabilities of inhoudelijke keuzeruimte om dat 
functioneren te realiseren. Voor de eerstgenoemde component zijn vaak 
kwantitatieve of gestandaardiseerde instrumenten beschikbaar, voor de tweede 
component vormen kwalitatieve methoden zoals open interviews of narratieve 
gesprekken een geschikte benadering. Aansluitend bij de metafoor van de ‘foto’, 
geeft een narratief of verhaal juist het perspectief van binnenuit weer zoals dat zich 
volgens de betrokkenen heeft afgespeeld met alle verantwoordelijkheden en 
oorzaak-gevolg relaties geplaatst in de tijd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van 
de daadwerkelijk als mogelijk ervaren keuze-alternatieven (Jansen, Pijpers en De 
Kam, 2017). In feite kunnen we dan spreken van een ‘film’. Door foto’s en film te 
combineren krijgen we een volledig en fijnkorrelig beeld van de situatie en de 
gevolgen van de toepassing van de PowerTool. 
 
Het is ook van belang dat de PowerTool zelf (de interventie) en de daarin 
veronderstelde mechanismen worden beschreven, omdat anders niet duidelijk is 
waar snapshots en film met en zonder de aanwezige technologie op zijn gebaseerd. 
De procedure zou dan minimaal uit de volgende stappen moeten bestaan (al naar 
gelang mogelijkheden en wensen aan te passen aan de hand van verschillende 
meetscenario's, zie volgende paragraaf): 

1. Maak een eventuele begin-snapshot: Beschrijf de context en verdiep je in 
het perspectief van de cliënt; 
2. Beschrijf de interventie (PowerTool en de toepassing daarvan) 
3. Volg het toepassen 
4. Bepaal wat je kunt detecteren als outcome en maak (opnieuw) een 
snapshot. 

 
Het zij opgemerkt dat de toepassing van concrete meetinstrumenten niet vantevoren 
hoeft vast te staan en ook niet begrensd hoeft te zijn. Zo kan het voorkomen dat in 
de concrete praktijkcontext er wordt gewerkt met een specifiek meetinstrument voor 
zelfredzaamheid, en dat het nuttig is om dat in de evaluatie van de technologie ook 
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te gebruiken om daarmee aansluiting van de evaluatie bij de dagelijkse praktijk tot 
stand te brengen. Dit bevordert het lokale leereffect en het is dus aan te raden om 
dat te doen. De te gebruiken set van meetinstrumenten zal dus lokaal bepaald 
kunnen worden, en is niet begrensd vanuit de hier voorgestelde werkwijze. Eerder 
geven we hier een richtlijn voor de lokale implementatie. 
 
De totale EvaluatieSuite bevat de volgende instrumenten: 

A. ZiZo evaluatiekader 
conceptueel kader voor ordening resultaten; 

B. Narratief interview 
Verschaft inzicht in lived experiences van de cliënt met de technologie vanuit 
het insider perspectief; 

C. Context map van de technologie en cliënt situatie 
Visualisatie van het netwerk van oorzaak-gevolg relaties die een gedetailleerd 
beeld verschaft van de verschillende beïnvloedende factoren en actoren; 

D. Logboek 
Objectieve info van begeleiders over gebruik om inzicht te verschaffen vanuit 
het outsider perspectief; 

E. Meetinstrument voor welbevinden of kwaliteit van leven 
Reeds gebruikte of nieuw toe te passen kwaliteit van leven/ zelfredzaamheid 
vragenlijsten (kwantitatieve data over levenskwaliteit middels vragenlijsten. 

F. Bruikbaarheidsvragenlijst 
Meetinstrument om interactie  aspecten van de technologie te meten. 

 
 
Kortom, de EvaluatieSuite bestaat uit een richtlijn die de volgende elementen bevat: 
een algemene werkwijze, een minimale procedure, en een aan te raden set van 
meetinstrumenten. Hoe deze zich tot elkaar verhouden is afgebeeld in Tabel 1. 
 

 
 
1.4 Voorbeeld aanpak in PowerTools project 
De aanpak is een exploratief onderzoek, dus geen klassiek experimenteel design. In 
dit exploratieve evaluatieonderzoek combineren we subjectieve en objectieve 
dataverzameling (Schalock & Felce, 2004). 

Tabel 1. Schematische weergave van de componenten van de evaluatiesuite 

 CONTEXT INTERVENTIE MECHANISME OUTCOME 

WAT Persoon en 
situatie 

Technologie 
Artefact 
PowerTool 

Persoon en 
situatie 

1. Type effect 
2. Quality of Life 

HOE C. Context map 
 

Beschrijving 
PowerTool en 
veronderstelde 
mechanismen 
 
D. Logboek 

C. Context map 
D. Logboek 

A. ZiZo-frame 
E. Vragenlijst QoL 
(Schalock of CA of 
EQ-5D) 
B. Narratief 
interview 
F. Bruikbaarheids-
vragenlijst 
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I. Subjectieve gegevens zijn (vanuit perspectief van de cliënt of bewoner): 
 

1. Narratieve interviews 
Er wordt gebruik gemaakt van een narratieve interviewguide. 
 
Tijdstip van meten: na de implementatieperiode.  
 
 

2. Actor-Netwerk Tool  
Actor-netwerkplaatjes gebruiken we om te bekijken in hoeverre de technologie 
ingebed is in het leven van de persoon. We doen dat in eerste instantie fysiek, 
bijvoorbeeld met behulp van poppetjes en foto's. Wel lopen er in de CoP studenten 
mee die er een digitale tool van maken. De tool wordt eenmaal vanuit 
clientperspectief en eenmaal vanuit het perspectief van de zorgprofessional 
gemaakt. 
 
Tijdstip van meten: na de implementatieperiode.  
 
 
II. Objectieve gegevens zijn (vanuit perspectief van de client of de bewoner) : 
 

1. Observaties + Logboek 
Gedurende de periode van gebruik van de interventie worden observaties en een 
logboek bijgehouden. Daarnaast wordt indien mogelijk het gebruik van de 
interventies gelogd. De vorm waarin de logboeken worden bijgehouden worden in 
overleg met de betrokken cliënten en zorginstellingen bepaald. Het doel van de 
logboeken is het in kaart krijgen van feitelijke informatie omtrent het gebruik van de 
interventie, aangevuld met algemene informatie over de algemene gesteldheid van 
de gebruiker. 

 
Tijdstip van meten: wekelijks in de interventieperiode. 

 
 
2. Kwaliteit van leven vragenlijst 

In overleg met de betrokken zorginstellingen worden op twee momenten 
vragenlijsten over kwaliteit van leven/ zelfredzaamheid afgenomen, te weten aan de 
start en aan het eind van de interventie-periode. Er wordt getracht om zoveel als 
mogelijk gebruik te maken van vragenlijsten welke reeds bij de zorginstellingen in 
gebruik zijn, te denken valt aan de domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock 
en de Zelfredzaamheidsmatrix. 
 
Tijdstip van meten: aan de start en aan het eind van de interventie-periode.  
 
 

3. Bruikbaarheidsvragenlijst 
Daarnaast wordt ook de gebruikerservaring van de interventies geëvalueerd, en 
getoetst aan bestaande ontwerprichtlijnen voor personen met een verstandelijke 
beperking.  
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Tussentijds worden in een Community of Practice (CoP) relevante zaken onderling 
gedeeld en geevalueerd.  
 
De meetinstrumenten bestaan uit B, C, D, E en F. Het ordeningskader A is bedoeld 
om alle resultaten op samen te brengen door een onderzoeksteam of evaluatie-
onderzoeker voor de rapportage van de resultaten. 
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2. Instrument A: Het ZiZo Kader 
 

2.1. Inleiding en instructie 
Dit kader verschaft een ordening voor de aangetroffen effecten. Het is geënt op het 
werk van Ilse Oosterlaken (2015) over de toepassing van de Capability Approach (zie 
Nussbaum, 2000; Sen 1999) op technologie en ontwerp. Zij benadrukt dat je zowel 
moet kijken naar wat technologie in de situatie doet, maar ook naar wat de brede 
welzijnseffecten van de technologie zijn. Daarvoor is het noodzakelijk om zowel in-te-
zoomen op de situatie als uit-te-zoomen naar een meer integraal perspectief op het 
leven van de mensen die in aanraking komen met de technologie. Dit is grafisch 
weergegeven in de onderstaande figuur. 
 

 
Naar Oosterlaken 2015 

 
Om deze Zooming-In-Zooming-Out (ZiZo) ordening gestalte te geven is het 
Capability effecten kader ontwikkeld. Dit is een matrix van 4 cellen waarin de directe 
versus de indirecte tegen de beoogde versus de niet-beoogde effecten van de 
technologie worden afgezet. Dit kader is weergegeven in onderstaande figuur. Het 
kan enerzijds als ordeningskader voor onderzoeksresultaten worden gebruikt, maar 
kan ook worden gebruikt als een dialooginstrument in focusgroepsituaties als 
betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over een technologisch hulpmiddel. 
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2.2. Materiaal: Dialoogkaart Capability-effecten 
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3. Instrument B: Narratief interview 

 

3.1 Inleiding en instructie 
Er wordt een narratief interview afgenomen. Een narratief interview start met een 
narratieve generatieve vraag. Deze vormt het enige moment waarop de interviewer 
bewust stuurt. Daarna volgt de interviewer zo veel als mogelijk het verhaal van de 
respondent. Het gaat daarbij om het inzichtelijk maken van de lived-experiences met 
de technologie. 
 

3.2 Materiaal: narratieve interviewguide 
 

 

Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie en vragen. Houd de aangegeven 

volgorde aan. 

 

Intro 

 

Wij zijn blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en hiervoor de 

tijd wilt nemen.  

Als het goed is, hebt u een informatiebrief ontvangen. Ook hebt u eerder een 

vragenlijst ingevuld. Klopt dat? Heb je hier nog vragen over? 

 

Topics aangeven  

 

Dit gesprek zal gaan over jouw ervaringen met [technologie invullen]  

Uitleg over het doel van 

het onderzoek: 

 

Deze interviews worden bij meer mensen gehouden. Met hun en jouw 

uitspraken kunnen we bekijken of [technologie invullen] voldoende aansluit. 

Jouw verhaal is belangrijk bij dit onderzoek. Wij zullen vooral naar jou luisteren. 

 

Aangeven dat de 

gegevens anoniem en 

vertrouwelijk worden 

verwerkt  

 

Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet genoemd. Zo kan 

niemand straks in het onderzoeksverslag achterhalen wat jij precies hebt 

gezegd. De dingen die je ons vertelt zullen alleen voor dit project worden 

gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen.  

 

Als de respondent wil 

stoppen  

Als je tijdens het interview besluit dat je niet meer verder wilt, dan kun je dat 

aangeven. Wij stoppen dan met het interview. 

 

Duur interview  
 

Het interview duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Of we stoppen 

eerder als we uitgesproken zijn of als je eerder wil stoppen. 

 

Vertellen dat het gesprek 
op band wordt 
opgenomen  
 

We nemen het gesprek op. Dit zorgt er voor dat wij nu niet veel hoeven op te 

schrijven maar dat we naar jou kunnen luisteren. Ons gesprek zal later namelijk 

worden uitgeschreven. 

Vanuit de wet is voorgeschreven dat we je om toestemming moeten vragen als 

we gebruikmaken van een opname. Daarom vraag ik je zo meteen, als de 

recorder loopt, of je toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen.  
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BAND AANZETTEN 

 

Vindt u het goed dat dit gesprek wordt opgenomen op band?  

 

Introducerende vragen 

 

 

Introductie/opwarmvraag? 

 

 

Wat doe je zoal door de week?  

 

(NB: dit is een opwarmer, maar als de technologie ter sprake komt kun je ook 

al gaandeweg opschuiven naar de onderstaande vraag) 

 

HOOFDVRAAG 

KIEZEN WELKE VAN TOEPASSING IS: 

 

Je hebt [technologie invullen] nu een tijdje in huis.  

 

KUN JE EENS VERTELLEN WAT JE MET [technologie invullen]  HEBT 

MEEGEMAAKT ? 

 

 

Evt. aansluiters bij de 

hoofdvraag 

 

 

Zoek in het verhaal 

aanknopingspunten om 

door te vragen op wat de 

respondent zegt. 

 

Wat vond je daarvan zoals het ging? 

Dat is interessant, kun je daar iets meer over vertellen? 

Non-verbaal stimuleren van het vertellen. 

 

Hulpvragen: 

 Je noemt (….), kun je dat toelichten? 

 Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin dat speelde? 

 Je hebt net (….) gezegd. Kun je dat verduidelijken? 

 Wat gebeurde er toen? 

 Je zei net (…). Wat bedoel je daarmee?  

 Wat zijn je ervaringen daarbij? 

 Wat voor gevoel had je daarbij? 

 Hoe denk je daarover? 

 Wat vind je daarvan? 

 Heb ik het goed begrepen dat…. ? 

 

 

Afsluiting interview 

 

Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? 

Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die je wel 

belangrijk vindt om nog te noemen? 

Wat vond je van het interview?  

 

Uitleggen wat het vervolg 

zal zijn 

Dit interview zal letterlijk uitgetypt worden. Deze kernpunten worden vergeleken 

met de kernpunten die wij halen uit de andere interviews. De slotconclusies 
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zullen worden gepresenteerd in een terugkoppelbijeenkomst waarvoor je zult 

worden uitgenodigd. Daar zul je dan ook de gelegenheid krijgen om te 

reageren op onze conclusies. 

 

Bedanken voor het 

interview 

 

Ik wil je graag bedanken voor je tijd en deelname aan dit gesprek. Ik hoop dat 

je het gevoel hebt dat je je verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik er goed naar 

geluisterd heb.  

 

Een telefoonnummer 

achterlaten voor als er 

nog vragen zijn  

 

Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij [Invullen door interviewer].  

 

Of je kunt met je begeleider contact opnemen en die weet ons te vinden. 
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4. Instrument C: Context map  
 
 

4.1 Inleiding en instructie 
Deze context map brengt volgens de principes van de Actor Netwerk Theorie (Latour, 
2005) de gehele situatie van cliënt in beeld waarin de technologie wordt toegepast. 
 
Van belang is dat er een werkwijze wordt toegepast waarbij ofwel gestreefd wordt 
naar volledigheid en precisie in de situatie ofwel gebruik wordt gemaakt van een 
helder criterium (bijvoorbeeld belang zoals gezien door de cliënt) voor al dan niet in 
de context map opnemen. Ook van belang is dat in ieder geval een deel van deze 
context kaart wordt opgesteld in gesprek met de cliënt zelf om de gebruikerservaring 
vanuit een insiders perspectief te kunnen vangen. Echter een methode vanuit 
meervoudige perspectieven, of 360 graden procedure, verdient de voorkeur: maak 
gebruik van de inzichten van verschillende in de situatie betrokken personen om het 
plaatje compleet te maken. 
Bovenal geldt: pas de werkwijze aan aan de ondersteuningssituatie of de 
zorgcontext. 
 
 

4.2 Materiaal 
Het maken van een context 
map kan met verschillende 
materialen gebeuren. 
Enerzijds valt te denken aan 
het werken met creatieve 
middelen zoals bladen papier 
en beeldende materialen. 
Denk aan het maken van 
collages over wat er volgens 
de cliënt of bewoners toe doet 
en welke contextelementen 
verbeeld kunnen worden. Of 
aan het samen met de cliënt 
gebruik maken van klei of 
andere plastische materialen 
om daarmee belangrijke 
personen of zaken af te 
beelden in een sociale 
opstelling. 
 
Anderzijds is het mogelijk om 
visualisatiesoftware te 
gebruiken voor het weergeven 
en analyseren van netwerken. 
Deze software wordt veel 
gebruikt binnen de data-
science en onderzoek naar 
sociale netwerken, maar Figuur. Voorbeeld van een context map met betrekking tot beeldbellen 
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vinden we ook terug in de bestuurskunde als het gaat over het greep krijgen op 
complexiteit van de (sociale) omgeving. Het voordeel van het gebruik van software is 
dat deze vaak ook de gelegenheid geeft om netwerk-parameters uit te rekenen en te 
analyseren. In principe is visualisatie hier echter het eerste doel.  
 
Enkele bruikbare pakketten zijn: 

- Maltego CE (Community Edition) of Maltego CaseFile (alleen eenvoudige 
visualisatie) open source of freeware: 
https://www.paterva.com/web7/buy/maltego-clients.php 

- KUMU gratis na inschrijven: https://kumu.io/ 
- Gephi, open source: https://gephi.org/ 

 
 
 
  

https://www.paterva.com/web7/buy/maltego-clients.php
https://kumu.io/
https://gephi.org/


 

 

 17 

5. Instrument D: Logboeken  
 
 

5.1 Inleiding en instructie 
Gedurende de periode van gebruik van de interventie worden observaties en een 
logboek bijgehouden. Daarnaast wordt indien mogelijk het gebruik van de 
interventies gelogd. De vorm waarin de logboeken worden bijgehouden worden in 
overleg met de betrokken cliënten en zorginstellingen bepaald. Het doel van de 
logboeken is het in kaart krijgen van feitelijke informatie omtrent het gebruik van de 
interventie, aangevuld met algemene informatie over de algemene gesteldheid van 
de gebruiker. De observaties worden ingezet om dieper op de informatie in de 
logboeken in te gaan. Deze observaties volgen de constructie van Context-
Mechanisme-Outcome (CMO), welke is gebaseerd op de realistische evaluatie 
(Pawson & Tilley, 1997). 
 
Er worden volgens een format drie vragen gesteld, die zich richten op een specifieke 
gebeurtenissen ofwel event waarbij de technologie in het spel was: 

I) Wat was het voorval of de gebeurtenis waarbij de interventie een rol 
speelde? (Context) 

II) Wat gebeurde er toen? Wat deed jij met de technologie of deed de 
technologie bij jou? (Mechanisme) 

III) Wat was de uitkomst daarvan? Wat was het gevolg? (Outcome) 
 
 

5.2 Materiaal: format logboek entry 
Per gebeurtenis wordt dit door de begeleider/professional of door een co-
onderzoeker/student in gesprek met de begeleider ingevuld in een aangeleverd excel 
bestand. 
 
LET OP dat de respondent gecodeerd wordt aangeduid, zodat er geen 
respondentnamen in de bestanden staan. Wel moeten de codes en 
respondentnamen in een apart conversiebestand worden bijgehouden. 
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6. Instrument E: Meetinstrument voor welbevinden of 
kwaliteit van leven 
 
 

6.1 Inleiding en instructie 
Elke praktijkorganisatie in zorg en welzijn maakt gebruik van haar eigen palet aan 
meetinstrumenten voor het functioneren van cliënten op de relevante 
levensdomeinen (zoals bijvoorbeeld Schalock en Felce, 2004, of de 
Zelfredzaamheidsmatrix). Om goed aan te sluiten bij de werkpraktijken in de 
organisatie is het van belang dat deze gebruikte instrumenten zo veel mogelijk 
worden aangehouden, om in staat te zijn te vergelijken met de reeds verzamelde 
gegevens. Ook zijn professionals al bekend met deze instrumenten en daarmee met 
de mogelijkheden en beperkingen ervan. 
 
Voor meer eenduidigheid tussen organisaties is het wel goed om daaraan 
toegevoegd een onderzoeksinstrument te gebruiken dat niet al te zwaar is in de 
afname, maar wel inhoudelijk en methodologisch vergelijkingsmateriaal biedt tussen 
instellingen. De ICECAP-A is zo’n instrument. Momenteel wordt deze voor 
verschillende doelgroepen gevalideerd. Een belangrijk voordeel is dat deze kwaliteit 
van leven meet met 5 schaalvragen op evenzovele capabilitydomeinen. Deze sluit 
dus aan bij de Capability Approach. 
 
De ICECAP-A kan door mensen zelf worden ingevuld of met begeleider. Zeker voor 
mensen met een verstandelijke beperking of beperkte cognitieve vermogens is het 
aan te bevelen om dat met begeleider samen te doen, aangezien de vraagstellingen 
vrij complex zijn. 
 
De vijf domeinen van de ICECAP-A zijn: 

1. Stability (zich op zijn plek en veilig voelen) 
2. Attachment (in staat zijn om liefde, vriendschap en ondersteuning te hebben) 
3. Autonomy (in staat zijn om onafhankelijk te zijn) 
4. Achievement (in staat zijn om te presteren en vooruitgang te boeken) 
5. Enjoyment (in staat zijn om plezier te maken en te genieten) 

 
 
Voor meer informatie over de ICECAP-A: 
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/projects/HaPS/HE/ICECAP/ICEC
AP-A/index.aspx 
 
Naast de ICECAP-A worden er ook bij de organisaties zelf instrumenten gebruikt om 
kwaliteit van leven te meten en bij te houden. De Gesprekslijst Ik-vertel is een 
dergelijk instrument dat wordt toegepast binnen Siza en Philadelphia. Voor instructie 
rond de afname verwijzen we naar de desbetreffende praktijkorganisatie die daar 
eigen procedures voor heeft opgesteld. 
  

http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/projects/HaPS/HE/ICECAP/ICECAP-A/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/projects/HaPS/HE/ICECAP/ICECAP-A/index.aspx
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6.2 Materiaal 1: ICECAP-A 
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6.2 Materiaal 2: Gesprekslijst Ik-vertel 
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7. Instrument F: Bruikbaarheidsvragenlijst 
 

7.1 Inleiding en instructie 
Deze bruikbaarheidsvragenlijst (zie volgende pagina) kan door mensen zelf worden 
ingevuld of met begeleider. De inhoud is gebaseerd op soortgelijke vragenlijsten die 
breed worden toegepast en voldoen aan de standaard ISO 9241-11. Formulering van 
de vragen is vereenvoudigd en aangepast aan de doelgroep. Voor mensen met een 
verstandelijke beperking of beperkte cognitieve vermogens is het desondanks aan te 
bevelen om deze samen met een begeleider in te vullen. 
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7.2 Materiaal 
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