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BESPREKING

Impactonderzoek. Samen in kaart
brengen wat een leertraject oplevert
Het doel van leerinterventies is mensen helpen om effectiever
te handelen in hun werk. Bij het ontwerpen van leerinterventies
koppelen we het leren steeds vaker aan de werkpraktijk. Deze
verbinding met het werk is ook van belang bij de evaluatie van
leren. Via impactonderzoek kun je nagaan wat de doorwerking
is van leerinterventies in de dagelijkse praktijk. Leidt dat leren
daadwerkelijk tot ander werkgedrag bij deelnemers? En wat
levert dat anderen dan op? Met dit boek heb je een uitgebreide
gereedschapskist in handen om samen met anderen het antwoord te vinden op die vragen.
TEKST: MARIËL RONDEEL

Success Case Method als onderlegger
Impactonderzoek is gebaseerd op de Success Case
Method van Robert Brinkerhoff. Bij deze evaluatiemethode ga je op zoek naar mensen die succes
ervaren als gevolg van een leerinterventie; deelname daaraan had bij hen veel impact op hun
werk. Ze zijn dingen anders gaan doen wat heeft
geleid tot concreet en waardevol resultaat voor
de organisatie. Het onderzoek is er vervolgens op
gericht de factoren te achterhalen die bijdragen
aan het realiseren van deze impact. Ook de mensen
die minder succesvol waren in het toepassen van de
leerresultaten betrek je in het onderzoek. Daar kun
je immers ook aanknopingspunten uit halen om
de impact van een leerinterventie te vergroten.

De impactmap
Impactonderzoek start met het ontwikkelen van
een gezamenlijk beeld van de impact die je
nastreeft. Daarvoor maak je samen met belang
hebbenden een impactmap: een schema dat het
verband toont tussen de leerinterventie voor een
bepaalde doelgroep, de te ontwikkelen bekwaam
heden, het gewenste werkgedrag en de beoogde
impact (operationele en strategische organisatiedoelen). De werkgedragingen vormen de basis
voor een vragenlijst om mensen op te sporen die
veel impact hebben ervaren, of juist mensen die
het niet goed lukt om het geleerde toe te passen in
hun werk. De personen met een interessant verhaal
nodig je uit voor een interview, op zoek naar het
verhaal achter de cijfers. Alle negen stappen en
hulpmiddelen voor het uitvoeren van een compleet
impactonderzoek, alsmede variaties daarin, komen
uitvoerig in het boek aan bod.

Relationele kijk op evaluatie
Een kenmerkende gedachte achter impactonderzoek is dat het doen van onderzoek een leerervaring

op zich is. Het succes van evaluatie wordt bepaald
door de mate waarin het lukt leerinterventies te
verbeteren aan de hand van de gevonden resultaten.
Daarvoor is nodig dat verschillende mensen in de
organisatie samenwerken, en dat kun je stimuleren
door het onderzoek ook samen op te pakken. Door
deze relationele bril bekeken biedt impactonderzoek een kans om belanghebbenden met elkaar
te verbinden en leren van en met elkaar te stimu
leren. Naast antwoord op de inhoudelijke vraag –
‘wat heeft de leerinterventie opgeleverd?’ – leidt
gezamenlijk impactonderzoek doen tot belangrijke
procesopbrengsten door samen te puzzelen en
nieuwe ideeën te verkennen.

Doordacht en doorleefd
Het boek is gebaseerd op ervaringen met meer
dan veertig impactonderzoeken en honderden
bijeenkomsten in onder andere zorg, onderwijs,
dienstverlening en industrie. Die ruime ervaring
maakt dit boek doordacht en doorleefd, maar ook
heel praktisch. Het bevat veel praktijkvoorbeelden
en handige tools die je zo kunt inzetten: van werkvormen om samen data te analyseren of mensen
met de resultaten van het impactonderzoek aan
het werk te zetten, tot voorbeeldmailtjes bij
het uitzetten van een vragenlijst. Er is ook een
hoofdstuk gewijd aan ‘versnellers’ om (online)
ontmoetingen met anderen bij het uitvoeren van
impactonderzoek productief en energiek te maken.
Als je door dit boek bladert krijg je meteen zin om
met impactonderzoek aan de slag te gaan. Dus waar
wacht je nog op?
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