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Uitnodiging boekpresentatie
Weten wat werkt
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Passend evaluatieonderzoek

Weten wat werkt beschrijft uiteenlopende vormen van

evaluatie die passen bij de sociale sector. De auteurs

gebruiken daarbij voorbeelden van maatschappelijke

ondersteuning uit de praktijk. In de conclusies wordt

ingegaan op de integratie van kennis over wat werkt in

het dagelijks handelen van professionals, en over hoe

de opbrengsten van onderzoek zich verhouden tot

politieke en morele keuzes.

 

Uitgeverij SWP i.s.m. MOVISIE

isbn 9789088504198 - 240 pag - E 28,80

Passend evaluatieonderzoek

Weten wat werkt beschrijft uiteenlopende vormen van

evaluatie die passen bij de sociale sector. De auteurs

gebruiken daarbij voorbeelden van maatschappelijke

ondersteuning uit de praktijk. In de conclusies wordt

ingegaan op de integratie van kennis over wat werkt in

het dagelijks handelen van professionals, en over hoe

de opbrengsten van onderzoek zich verhouden tot

politieke en morele keuzes.

 

Uitgeverij SWP i.s.m. MOVISIE

isbn 9789088504198 - 240 pag - E 28,80

Wat levert sociaal werk op? Hoe kun je als welzijnsorganisatie aantonen dat je het verschil

maakt in de buurt en in staat bent om eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfregie te

stimuleren? In het boek Weten wat werkt wordt passend evaluatieonderzoek voor het

sociale domein gepresenteerd.
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In het boek Weten wat werkt beschrijven evaluatie-experts

zoals Trudie Knijn, Erik Snel, Radboud Engbersen en Harry

Michon vormen van evaluatieonderzoek die in de sociale sector

met succes zijn toegepast. Geen leerboek over hoe het zou

moeten, maar voorbeelden van kwantitatief en kwalitatief

onderzoek uit de dagelijkse praktijk van maatschappelijke

ondersteuning in zorg en welzijn. Zo ontstaan bouwstenen die

nodig zijn om de kwaliteit van interventies en professionele

besluitvorming in de sociale sector te verbeteren.

 

Programma

Als start van de presentatie zal Saskia Keuzenkamp (manager

Effectiviteit van MOVISIE) ingaan op de stelling: 'Juist in tijden

van verandering en krimp is evalueren noodzakelijk.' Daarna

volgt een discussie onder aanvoering van Marcel Ham van de

debatsite Sociale Vraagstukken met redactie en auteurs.

Uiteraard krijgt de zaal volop de gelegenheid om van zich te

laten horen.

Aanmelden

Voor de presentatie is beperkt plaats, dus laat even weten

wanneer je erbij bent. Aanmelden kan bij

j.vanderwaerden@movisie.nl of 030-789 2249.

 

Masterclass

In december van dit jaar vormt Weten wat werkt de aanleiding

voor een Masterclass Passend Evaluatieonderzoek voor praktijk,

beleid en wetenschap. Nadere informatie hierover volgt op

www.movisie.nl.


