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De rol van onderzoek is aan het veranderen, ook binnen gemeenten. De oorzaak 

hiervan ligt niet in de laatste plaats bij de veranderende informatie maatschappij. 

Wat zijn de wensen van de opdrachtgever, hoe kunnen beleidsmakers effectief 

geïnformeerd en geadviseerd worden, hoe bereik je tegenwoordig voldoende 

respondenten? En minstens zo belangrijk: hoe ziet de onder-

zoeker zelf zijn (nieuwe) rol weggelegd? Daarom dit jaar in 

beeld op de VSO presentatiedag: de context van onderzoek

in beeld: de context van onderzoek

VSO-Presentatiedag 2008 • Dinsdag 22 april 2008 • Burger’s Zoo in Arnhem

P R O G R A M M A
09.30-10.00 uur   Ontvangst en registratie, 

mogelijkheid om de 

informatie markt te bezoeken

10.00-10.20 uur   Welkomstwoord en opening door 

de voorzitter van de VSO

10.20-10.45 uur  Willem de Ridder aan het woord. 

Multimediapionier, schrijver 

van het inzichtgevende 

Handboek Spiegelogie maar 

bovenal meesterverteller!

10.45-11.15 uur  Pauze, bezoek informatiemarkt

11.15-12.15 uur  Ronde 1 Deelsessies

12.15-13.30 uur  Lunch, bezoek informatiemarkt

13.30-14.30 uur  Ronde 2 Deelsessies

14.30-15.00 uur  Pauze, bezoek informatiemarkt

15.00-16.00 uur  Ronde 3 Deelsessies

16.00-17.00 uur   Uitreiking artikelprijzen, 

informele afsluiting met een 

drankje

MELD	JE	NU	AAN	OP	
WWW.VSONET.NL!



1	 	Adviesvaardigheden	aan	de	hand	
van	Theatersport	

In de training komen verschillende thema’s aan de 

orde die kunnen spelen bij het werk van onder zoekers, 

zoals afstemmen, improviseren, sturen, volgen en 

samenwerken. Deze thema’s worden bekeken vanuit 

de invalshoek van het improvisatie theater. Beeldend 

en op een laagdrempelige, speelse manier komen 

een aantal metaforen en ervaringen aan bod, waarbij 

soms fl ink in de adviesspiegel wordt gekeken. 

Dit gaat gepaard met de nodige humor, waardoor 

situaties vaak heel herkenbaar zijn. Deze zullen dan 

ook zeker inzichten opleveren die toepasbaar zijn in 

het dagelijkse werk. De sessie wordt gegeven door 

een improvisatietrainer.

2				 Kwalitatieve	survey	
 Veel kwalitatief onderzoek bestaat uit de 

uitvoering en analyse van halfopen individuele 

interviews met een beperkt aantal leden (10 tot 50) van 

een doelgroep. Het doel van dergelijke onderzoeken is 

vaak om de verscheidenheid van meningen of gedrag 

in de betreffende populatie in beeld te krijgen en 

overzichtelijk in kaart te brengen. Deze onderzoeken 

noemen we kwalitatieve surveys. Tijdens deze sessie 

wordt de kwalitatieve survey vergeleken met de 

statistische survey. Verder worden er oefeningen gedaan 

waarin belangrijke aspecten van de kwalitatieve survey 

aan bod komen. Door dr. Harrie Jansen van KWALON, 

platform voor kwalitatief onderzoek.

3	 	Taakverbreding	en	herpositionering	van	
afdelingen	Onderzoek	en	Informatie

Onderzoeksafdelingen zouden méér kunnen (en 

moeten) zijn dan alleen de leveranciers van (meestal 

kwantitatief) onderzoek, de bouwers van monitors 

en beheerders van databases. Afdelingen Onderzoek 

en Informatie worden pas echt interessant als ze 

in alle fasen van het beleidsproces kunnen mee-

denken, adviseren en meedoen. Ook de onderzoeks-

programmerende rol kan veel sterker ingevuld worden. 

In deze deelsessie wordt op prikkelende wijze getoond 

hoe een afdeling Onderzoek en Informatie uit kan 

groeien tot een belangrijke strategische speler binnen 

de gemeente. Dat heeft overigens wel consequenties 

voor de positionering van deze afdelingen en de 

benodigde competenties voor medewerkers en 

leidinggevenden! Op inter actieve wijze worden de 

mogelijkheden verkend en... uitgebreid! Door Frits 

van Vugt, hoofd Beleidscontrol en Instrumentatie 

van de gemeente Tilburg en tevens directeur van het 

onderzoeks- en adviesbureau Public Consultancy.

4	 Regionale	dynamiek	in	kaart	gebracht
 De Regiomonitor Amsterdam is een hulpmiddel 

om een aantal verschijnselen in de regio te 

monitoren en ruimtelijke ontwikkelingen door de 

tijd gedetailleerd te volgen. Het is een geografi sch 

informatiesysteem met vele analytische mogelijk heden 

voor onderzoekers en beleidsmakers die geïnteresseerd 

zijn in demografi e, volkshuisvesting, maatschappelijke 

participatie en integratie. Met behulp van kaarten 

wordt inzicht verkregen in ontwikkelingen in en 

tussen de regiogemeenten. In deze deelsessie worden 

de verschillende mogelijk heden van het instrument 

gepresenteerd door Els van Veldhuizen van de UvA en 

Manilde Oord van O+S Amsterdam.

5	 De	kracht	van	de	regionale	samenwerking
 Er is in toenemende mate behoefte aan sociaal-

economische informatie op lokaal en regionaal niveau. 

Op zich een mooie kans voor de gemeentelijke onder-

zoeksbureaus. Toch wordt economisch onderzoek 

geregeld uitbesteed aan een extern bureau. 

De informatie van de gemeentelijke bureaus houdt vaak 

op bij de grenzen van de gemeente en ze hebben niet 

altijd voldoende specifi eke inhoudelijke kennis. Genoeg 

aanleiding voor de gemeentelijke onderzoekers in 

West-Brabant, Kamer van Koophandel en SES 

West-Brabant om de handen ineen te slaan en een 

begin te maken met een regionale onderzoeks-

programmering. In de deelsessie wordt het 

West-Brabantse ’model’ gepresenteerd 

en worden onderzoekers uitgenodigd 

te reageren en het model 

af te zetten tegen hun 

eigen ervaringen. 

Door Jan van Gurp, 

beleidsmedewerker 

Economische Zaken en

Ton van der Linden, 

O&I gemeente Breda.

ARTIKEL-
PRIJS	

Op de presentatiedag worden twee prijzen uitgereikt. 

De schrijver van het beste artikel ontvangt een 

bedrag van € 500,-. Daarnaast reiken 

wij namens SPSS een prijs uit voor 

de meest innovatieve bijdrage op 

statistisch en methodologisch terrein.

RONDE 1 (11.15 – 12.15 uur)



6		 	De	burger	gewaardeerd:	interactieve	
beleidsvorming	en	de	rol	van	onderzoek	

	 en	de	onderzoeker
Breda gaat met interactieve communicatie en beleids-

vorming aan de slag. Informatie halen in plaats van 

brengen. Inspelen dus op de ontwikkelingen in de 

maatschappij. Met gebruikmaking van de methodiek 

van waarderend vernieuwen gaan we nog een stap 

verder. Waardeer de initiatieven van de burger en 

ondersteun deze. Een voorbeeld van de derde generatie 

burgerparticipatie. Wat houdt dat in ten opzichte van de 

traditionele manier van beleid maken en onderzoeken? 

U krijgt de eerste ervaringen van een pilot in de wijk 

Tuinzigt. Maar wat zijn de voordelen ten opzichte van 

de traditionele aanpak van beleidsvorming. Wat is de 

rol van onderzoek? Welke rol en kwaliteiten moet de 

participerende onderzoeker (en beleidsmaker) dan 

hebben? Wat levert het op voor het beleid? Natuurlijk 

vragen we uw inbreng bij de presentatie. Ervaar de 

activerende benadering van burgerparticipatie en 

de mogelijke rol voor onderzoek. Door André Peters, 

beleidsonderzoeker en Henk Boelens, veiligheids-

regisseur, gemeente Breda.

7		 	Hoe	kom	je	in	contact	met	moeilijk	
te	bereiken	doelgroepen?	

Voor gemeentelijk onderzoek is het van belang dat 

een goede doorsnee van de inwoners wordt bereikt. 

Veel onderzoeksmethodes sluiten doelgroepen uit, 

waar juist veel beleid op gericht is. Hoe vaak worden 

deze groepen in een onderzoek over het hoofd gezien, 

omdat zij simpelweg onbereikbaar blijken? Labyrinth 

heeft bij uitstek ervaring met het doen van onderzoek 

onder zogenaamd moeilijk bereikbare groepen, 

bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen, jongeren, 

sociaal-economische lagere klassen, functioneel 

analfabeten. Labyrinth heeft hier speciale methodes 

voor ontwikkeld, waaronder het succesvolle etnopanel 

team. Wanneer zet je welke onderzoeks methode en 

met welke mensen het beste in? Aan de hand van een 

aantal praktijkvoorbeelden wordt op een interactieve 

manier duidelijk hoe lastige doelgroepen te bereiken 

zijn. Door Nathan Rozema en Khadija Al Abbassi van 

het Onderzoeksbureau Labyrinth.

8	 	Evaluatieonderzoek:	het	nut	van	
beleidsevaluaties	voor	lokaal	bestuur	

Beleidsevaluaties worden steeds meer verricht. Ook 

de wetenschappelijke kwaliteit neemt toe, maar het 

gebruik ervan door beleidsmakers lijkt nog niet echt 

toe te nemen. Hoe kan een beleidsevaluatie zo worden 

ingericht dat zij beter bruikbaar wordt, met name 

voor het ontwikkelen van duurzaam beleid? Kunnen 

bijvoorbeeld de beleidsprestaties zo worden gemeten 

dat beleidsmakers er greep op hebben en meer dan 

alleen de output wordt gemeten? Daarover gaat de 

deelsessie van Michiel de Vries, hoogleraar openbaar 

bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

9	 Kwaliteit	van	kwalitatief	onderzoek
 Tijdens deze deelsessie is er aandacht voor zowel 

klassieke kwaliteitsnormen (zoals objectiviteit, betrouw-

baarheid, validiteit) alsook voor andere criteria die 

belangrijk zijn binnen kwalitatief onderzoek (zoals 

benuttingswaarde en overdraag baarheid). Deze normen 

en criteria worden gekoppeld aan concrete vraag-

stukken waar wij als onderzoekers binnen gemeenten 

en provincies tegenaan lopen. De deelnemers aan 

deze deelsessie zullen dan ook opgeroepen worden 

om hun eigen dilemma’s op het gebied van kwalitatief 

onderzoek vóór de deelsessie plaatsvindt (per mail) aan 

te geven; tijdens de deelsessie wordt hier uitgebreid 

aandacht aan besteed. Door prof. dr. Adri Smaling van 

KWALON, platform voor kwalitatief onderzoek.

10		 Demonstratie	van	de	landelijke	jeugdmonitor	
 De landelijke jeugdmonitor is op 29 oktober 

2007 offi cieel in gebruik genomen. In de deelsessie 

worden de mogelijkheden van de landelijke jeugd-

monitor gedemonstreerd. Via een online verbinding met 

de site van de jeugdmonitor wordt op interactieve wijze 

duidelijk hoe bepaalde informatie op het terrein van de 

jeugd voor de gemeenten kan worden ontsloten. Verder 

wordt tijdens de presentatie ingegaan op welke wijze 

de monitor verder ontwikkeld gaat worden. Uiteindelijk 

doel is het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk 

(benchmark) instrument voor gemeenten op het terrein 

van de jeugd. Door het Ministerie van Jeugd en Gezin en 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

11	 	Den	Haag:	meer	bezoekers	en	omzet	
door	middel	van	doelgroepsegmentatie	

De gemeente Den Haag wil een strategie bepalen om 

de omzet en het aantal bezoekers te laten toenemen. 

Zij wil inzetten op een aantal sterke punten van de stad 

en een beperkt aantal doelgroepen. In samenwerking 

met de organisatie Experian zijn kenmerken van 

bezoekers en niet-bezoekers en hun motieven om 

wel of niet naar Den Haag te gaan in beeld gebracht. 

Relevante (bezoekers)onderzoeken en algemene 

consumententrends zijn door Experian aangevuld met 

een specifi ek marktonderzoek onder (niet-)bezoekers 

van de stad. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 

selectie en uitgebreide beschrijving van de meest 

interessante consumentendoelgroepen en hun meest 

relevante product-marktcombinaties. Ook iets voor uw 

gemeente? Door Carla Rothuizen, senior economisch 

onderzoeker van Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 

stafafdeling Onderzoek van de gemeente Den Haag 

en Toine Weijers, Consultant Experian Business.

RONDE 2  (13.30 – 14.30 uur)



12	 	Prognoses:	geen	stoffige	materie		
maar	beleidsgerichte	informatie

De rol van de prognosemaker is sterk veranderd de 

laatste jaren. Wat zijn de ontwikkelingen die spelen op 

het gebied van prognoses? Hoe ontwikkelt de bevolking 

zich bijvoorbeeld de komende dertig jaar in Nederland? 

En welke verschillen zien we tussen steden in diverse 

delen van het land? En als je dan een prognose hebt, 

hoe breng je deze boodschap over? Tijdens deze 

deelsessie komen een paar sprekende voorbeelden 

uit een aantal gemeenten in beeld, op basis waarvan 

ervaringen uitgewisseld worden. Door de werkgroep 

prognose van de VSO.

13		 	Nieuwe	presentatietechnieken	en		
het	signaleren	van	trends

Onderzoek en statistiek is de laatste jaren meer en 

meer betrokken bij de programmabegroting. De vraag 

”wat willen we bereiken?” moest worden uitgedrukt in 

meetbare eenheden. Dat heeft geleid tot de logische 

vervolgvraag: wat zouden we moeten willen bereiken? 

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in onze 

gemeente waar het college rekening mee moet houden?   

De gemeente Almere zet nieuwe presentatietechnieken  

in om zicht te houden op de ontwikkelingen in de 

samenleving en om actuele informatie te delen met 

beleidsmedewerkers en -adviseurs. Welke nieuwe 

presentatietechnieken komen hierbij te pas? Wat zijn 

de ervaringen en de effecten en hoe gaan we daar mee 

om? Door Henk-Jan Bodewitz, hoofd onderzoek en 

statistiek gemeente Almere.

14		 Smoel	geven	aan	je	werk
 Een eigen webpagina met feiten en cijfers,  

een informatiebulletin, accountmanagement en het 

anticiperen op actuele zaken binnen de organisatie.  

Het zijn enkele voorbeelden waarmee onderzoeks-

afdelingen ’smoel’ proberen te geven aan hun werk. 

Veel onder-zoeksbureaus worstelen met hun rol binnen 

de organisatie. Eigenlijk zou veel meer gedaan moeten 

worden aan profilering maar het komt er vaak nog te 

weinig van. Tijdens deze deelsessie geven gemeentelijke 

onderzoeksbureaus een blik in eigen keuken. Aan de 

hand van sprekende voorbeelden komen we samen met 

de deelnemers tot 5 do’s en 5 don’ts van smoel geven aan 

je werk. Door Dick Hoek, beleidsonderzoeker gemeente 

Hengelo, Tom Merkx; afdelingshoofd O&S gemeente 

Nijmegen en Rob van de Peppel, directeur I&O Research.

15		 Het	Ravensburgereffect?
 Als het gaat om data uit burgerenquêtes staan 

we als onderzoekers standaard in de aggregatiemodus. 

Het gaat ons immers meestal om de gemiddelden  

op buurt- of wijkniveau. Daarbij hebben we ons, net  

als een Ravensburger nummertjesschilder, uitermate 

bedreven in het inkleuren van bestaande vlakjes.  

In hoeverre geven onze thematische kaarten echter een 

realistisch beeld van de werkelijkheid? In Roosendaal 

hebben onderzoekers de respondenten terug op de 

kaart gezet. De respondenten worden als gekleurde 

speldenknoppen zichtbaar op hun adres. De legenda 

voor weergegeven items is simpel: rood = onvoldoende, 

groen = voldoende. De zo ontstane stadskaart met  

3000 speldenknoppen laat voor verschillende items  

uit de Bewonersenquête duidelijk zien waar de knel-

punten zitten. Hoe werkt het? Wat zijn de beperkingen?  

Wat levert het op voor de organisatie? Door Twan  

van den Hurk en Marga Bogers, onderzoekers bij de 

gemeente Roosendaal. 

16	 www.waar	staat	je	gemeente.nl
 Inzicht in het presteren van je organisatie is  

om tal van redenen belangrijk. Gegevens en cijfers  

over de gemeentelijke prestaties worden nog veel 

waardevoller als je ze ook kunt vergelijken.  

De twee instrumenten, www.watdoetjegemeente.nl  

en de Staat van de Gemeente, zijn samengegaan tot  

www.waarstaatjegemeente.nl, waardoor het mogelijk 

wordt een beeld te schetsen van de prestaties en  

van de waarderingen van gemeenten en deze te 

vergelijken. Bent u nieuwsgierig naar de achter- 

gronden en naar de toepassingsmogelijkheden van 

www.waarstaatjegemeente.nl ? Schuif dan aan! 

Door Henk Wesseling, gemeentesecretaris Dordrecht  

en voorzitter VNG-stuurgroep Huis van de Benchmarks 

en Hidde Boonstra, Project Benchmarking VNG.

17		 Regeldrukbarometer	Breda
 Administratieve lastenverlichting staat hoog  

op het wensenlijstje van ondernemers. Daarom zijn 

verschillende overheden al jarenlang op zoek naar 

mogelijkheden om de regeldruk voor het bedrijfsleven 

te verminderen. Vaak gaat het om een aanbodgerichte 

benadering, waarbij vooral vanuit een juridische invals-

 hoek bekeken wordt welke regels zouden kunnen 

verdwijnen. Te weinig wordt gekeken welke regels voor 

bedrijven acceptabel zijn en welke juist niet? Misschien 

is het juist de uitvoering en de handhaving die 

bedrijven irriteert en niet zozeer de regels zelf. O&I 

Breda heeft in samenwerking met Avans Hogeschool  

en de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging een 

vraaggericht onderzoeksmodel ontwikkeld om de  

strijd tegen de regeldruk aan te binden. De Ministeries 

van Economische Zaken en Financiën maken gebruik 

van de ervaringen in Breda voor een landelijk te 

ontwikkelen Belevingsmonitor. Methodiek en 

ervaringen worden in deze deelsessie gepresenteerd. 

Reacties daarop zijn welkom! Door Michiel Adriaansen, 

Erasmus Universiteit Rotterdam en Avans Hogeschool, 

en Ton van der Linden, O&I gemeente Breda.

RONDE 3  (15.00 – 16.00 uur)



Datum	en	locatie
De VSO-Presentatiedag 2008 vindt plaats op dinsdag  

22 april 2008 in Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 1  

in Arnhem. Vanaf Arnhem Centraal Station rijden 

pendelbussen naar Burgers’ Zoo.

Doelgroep
De VSO-Presentatiedag is bestemd voor: 

• VSO-leden; 

• VBO-leden; 

• onderzoeksbureaus;

•  overige onderzoekers, statistisch medewerkers  

en beleidsmedewerkers van gemeenten,  

provincies en het Rijk;

• overige geïnteresseerden.

Kosten
De kosten voor deelname aan de VSO-Presentatiedag 

bedragen:

€ 150,00 voor VSO-leden;

€ 200,00 voor VBO-leden;

€ 250,00 voor overige geïnteresseerden.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.vsonet.nl. Hierbij 

wordt gevraagd een keuze te maken voor de deelsessies. 

Ongeveer een week voor de VSO-Presentatiedag 

ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Registratie in 

verband met de Wet bescherming persoonsgegevens

is aangemeld bij het CPB op 24 juli 2002, 

meldingsnummer m-1026707.

Annuleren
Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk 

(per brief, fax of e-mail) tot uiterlijk dinsdag 8 april 2008. 

U kunt de annulering doorgeven aan het Congres- en 

Studiecentrum VNG. Bij verhindering mag uw plaats 

worden ingenomen door een vervanger. U wordt 

verzocht eventuele vervanging schriftelijk door te  

geven aan het Congres- en Studiecentrum VNG.

Indien de annulering niet uiterlijk 2 weken voor de 

bijeenkomst wordt doorgegeven, bent u de volledige 

deelnemersbijdrage verschuldigd. 

Congresorganisatie
Uw inhoudelijke vragen over de VSO-Presentatiedag 

kunt u stellen aan de congresorganisatie:

•  Carin Ogier  

(036-5277719, cogier@almere.nl)

•  Irene Boersema  

(030-2861384, i.boersema@utrecht.nl)

•  Marieke Brouwer 

(074-2459142, m.brouwer@hengelo.nl)

•  Natascha Mooij  

(075-6552214, n.mooij@zaanstad.nl)

•  Zwaantina van der Veen  

(033-4694888, z.vanderveen@amersfoort.nl)

Logistieke	organisatie
Congres- en Studiecentrum VNG

Postbus 30435, 2500 GK Den Haag

Contactpersoon: Nienke Pot

e-mail: cs@vng.nl, tel.: 070-3738469

De	VSO-Presentatiedag	2008	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door:


