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Bijlage 1: Analyseformat Inventarisatie Preventieve Interventies (IPI)
In deze bijlage vindt u het analyseformat gehanteerd om de preventieve interventies te analyseren. Als
uitgangspunt voor de analyse is gebruik gemaakt van het “werkblad beschrijving interventie”
opgesteld door het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en de volgende partners: Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid, Vilans, Nederlands Jeugd Instituut, Trimbos Instituut, Kenniscentrum
Sport, Movisie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Dit werkblad is aangevuld met extra criteria, toegepast op de doelgroep. De vetgedrukte vragen wegen
zwaarder mee in de analyse. De beoordelingscriteria zijn opgedeeld in verschillende categorieën:
beschrijving van de interventie, uitvoering van de interventie, onderbouwing van het probleem en
oorzaken waar de interventie op inspeelt, de werkzame elementen van de interventie en het onderzoek
naar de uitvoering en effectiviteit van de interventie.
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep:
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken?
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken?
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven?
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie?
Normering:
- Zwak: vraag 1 = nee (daardoor zijn de overige vragen irrelevant)
- Redelijk: vraag 1 = ja en vraag 2 = ja
- Sterk: vraag 1 = ja, vraag 4 = ja en vraag 2 = ja en/of vraag 3 = ja
1.2 Doel interventie:
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen.
Normering:
- Zwak: nee
- Sterk: ja
1.3 Aanpak
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)?
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)?
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie?
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)?
Normering:
- Zwak: vraag 6 = nee (daardoor zijn de overige vragen irrelevant)
- Redelijk: vraag 6 = ja en vraag 9 = ja
- Sterk: vraag 6 = ja, vraag 9 = ja en vraag 7 = ja en/of vraag 8 = ja
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2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren?
Normering:
- Zwak: nee
- Sterk: ja
2.2 Bereik en deelname
11. Is het bereik van de interventie beschreven?
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven?
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond?
Normering:
- Zwak: vraag 12= nee en vraag 13 = nee
- Redelijk: vraag 12 = ja of vraag 13 = ja
- Sterk: vraag 12 = ja en vraag 13 = ja
2.3 Uitvoerenden
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven?
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk?
Normering:
- Zwak: alle vragen nee
- Redelijk: 1 vraag ja
- Sterk: alle vragen ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden?
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven?
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie?
Normering:
- Zwak: vraag 16 = nee
- Redelijk: vraag 16 = ja, vraag 17 = nee, vraag 18 = nee
- Sterk: vraag 16 = ja, minstens 1 andere vraag = ja
2.5 Kosten en financiering
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld?
20. Is de financiering van de interventie beschreven?
Normering:
- Zwak: alle vragen nee
- Redelijk: 1 vraag ja
- Sterk: alle vragen ja
2.6 Samenwerking
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties?
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden?
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Normering:
- Zwak: alle vragen nee
- Redelijk: 1 vraag ja
- Sterk: alle vragen ja
3. Onderbouwing
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven?
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven?
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven?
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken?
Normering:
- Zwak: vraag 23 = nee (daardoor zijn de overige vragen irrelevant)
- Redelijk: vraag 23 = ja en vraag 24 = ja
- Sterk: vraag 23 = ja, vraag 26 = ja en vraag 24 = ja en/of vraag 25 = ja
4. Werkzame elementen
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven?
Normering:
- Zwak: nee
- Sterk: ja
5. Onderzoek
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Zo ja:
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)?
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd?
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep?
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie?
Normering:
- Zwak: maximaal 2 vragen ja
- Redelijk: 3 vragen ja
- Sterk: 4 vragen ja
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Zo ja:
32. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)?
33. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd?
Normering:
- Zwak: alle vragen nee
- Redelijk: 1 vraag ja
- Sterk: alle vragen ja
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Bijlage 2: Scoreformulier per interventie
In deze bijlage vindt u het scoreformulier per interventie, als aanvulling op de analyse in het rapport:
Inventarisatie Preventieve Interventies. Per analysecriterium is aangegeven of de interventie deze wel
of niet bevat.

2.1 Scoreformulier interventie: KOPP
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Nee
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Redelijk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Zwak
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Nee
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Nee
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
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Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Zwak
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Nee
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Nee
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Er is geen onderzoek uitgevoerd.

2.2Scoreformulier Interventie: Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) voor AZC,
Indigo Preventie Rotterdam
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
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1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)?: Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)?: Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie?: Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)?: Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? N.v.t.
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Zwak
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Nee
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Nee
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25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Zwak
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja
Zo ja:
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Nee
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Nee
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Nee
Scoring: Zwak
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Ja
Zo ja:
32. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
33. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd? Nee

2.3 Scoreformulier interventie: Kindergroep, GGNet
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Nee
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
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8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven?Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
10

5. Onderzoek
Er is nog geen onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van de interventie uitgevoerd.

2.4 Scoreformulier interventie: Kracht van gedachten, GGNet
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie:
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Score: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Nee
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
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16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Redelijk
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)?Ja
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Nee
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Nee
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Ja
Scoring: Redelijk
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Ja
32. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
33. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd? Nee

2.5 Scoreformulier interventie: Slaapmodule, GGNet
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
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1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Score: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Nee
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
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20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
34. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
35. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
36. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
37. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
38. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: N.v.t.
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de interventie omdat deze zich in de pilotfase bevindt.

2.6 Scoreformulier interventie: Pubergroep, GGNet
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep:
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
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2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
39. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
40. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
41. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
42. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
43. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? ja
5. Onderzoek
Scoring: N.v.t.
Er is nog geen onderzoek uitgevoerd.
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2.7 Scoreformulier interventie: Less Stress, GGNet
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Geen toelichting
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
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18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
44. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
45. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
46. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
47. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
48. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Redelijk
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja
49. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)?Ja
50. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Nee
51. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Nee
52. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Ja
Scoring: Zwak
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Ja
53. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
54. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd? Nee

2.8 Scoreformulier interventie: Laat maar zien wie je bent, Indigo Brabant
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
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3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
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21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja

5. Onderzoek
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie.

2.9 Scoreformulier interventie: Spreekuur, Prezens/GGZ inGeest
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep:
Scoring: Redelijk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Nee
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
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2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? N.v.t.
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Redelijk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Nee
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Zwak
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Nee
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Nee
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Redelijk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de interventie want deze bevindt zich nog in de pilot fase.

2.10 Scoreformulier interventie: Toekomstvisie training, Nieuwlanders
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
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1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Nee
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie:
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
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20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Zwak
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Nee
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Nee
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Zwak
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja. Geen toelichting.

2.11 Scoreformulier interventie: Go win grip op glans, Indigo Preventie
Rijnmond
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
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9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Zwak
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Nee
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Nee
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Nee
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Redelijk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Nee
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
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Scoring: Zwak
Ja, maar geen toelichting.

2.12 Scoreformulier interventie: L.A.P. Atelier, Fier
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? N.v.t.
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? N.v.t.
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
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17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Zwak
Er is onderzoek uitgevoerd maar wordt geen informatie beschikbaar gesteld.

2.13: Scoreformulier interventie: Concentratielessen voor statushouders, NT2
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? N.v.t.
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
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7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Nee
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Redelijk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Nee
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Ja
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
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Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Nee
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie?
Scoring: Redelijk
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Nee
29. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd? Ja

2.14: Scoreformulier interventie: Mind-Spring Junior, Arq
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
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2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Het onderzoek is in oktober 2017 gestart.

2.15 Scoreformulier interventie 17: Mind-Spring volwassenen, Arq
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
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4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Sterk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Ja
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
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22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie?
Scoring: Redelijk
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Nee
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Ja
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Ja
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Ja
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Nee

2.16 Scoreformulier interventie: Vrouwenrechten en integratie, Stichting Femina
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Nee
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie:
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
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9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Sterk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Ja
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Redelijk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Nee
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Zwak
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Nee
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ne
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd dus er zijn nog geen resultaten beschikbaar.
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2.17Scoreformulierinterventie: TeamUp, War Child, Save the Children, UNICEF
Nederland
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Nee
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Redelijk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
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18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Sterk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Ja
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Scoring: Sterk
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Ja
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Ja
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Nee
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Nee

2.18 Scoreformulier interventie: De Vrolijkheid
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
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Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Sterk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Ja
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Ja
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld?Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
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23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie?
Scoring: Redelijk
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Nee
30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Ja
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie?Ja
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Nee

2.19 Scoreformulier interventie: Bruggenbouwers, Jellinek
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Zwak
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Nee
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Nee
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
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10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Redelijk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Nee
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Nee
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Nee
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Redelijk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Nee
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Redelijk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Zwak
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Nee

5. Onderzoek
Scoring: Zwak
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie? Ja
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
29. Is er inzicht in de mate waarin de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Nee
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30. Zijn er gegevens beschikbaar over het bereik van de deelnemers, succes- en faalfactoren en de
waardering en ervaring van de uitvoerders en de doelgroep? Nee
31. Zijn er waar mogelijk aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de interventie aan de hand
van de resultaten van de procesevaluatie? Nee
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Nee

2.20Scoreformulierinterventie: Classroom-Community-Culture Based
Intervention (CBI), ParlanJeugdhulp
Ontwikkeld door: International Trauma Center (ITC), Boston, Ma.
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? N.v.t.
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
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14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Sterk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Ja
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Is er onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de interventie?
Nog niet, de implementatie van de interventie start in 2017.
Is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de interventie? Ja
Scoring: Sterk
28. Is de onderzoeksopzet beschreven (methode, doelgroep, aantal respondenten)? Ja
29. Is er inzicht gegeven in de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de
interventie, de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren
effectiviteit en de mate waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd? Ja

2.21 Scoreformulier interventie: Meergezinsgroepen (MGG), Stichting Centrum
‘45
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
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1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Sterk
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Ja
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Ja
2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Sterk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Ja
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Sterk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Ja
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Sterk
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Ja
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Ja
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Ja
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Sterk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Ja
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20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Sterk
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Ja
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Ja
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Ja
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
De interventie, specifiek voor de doelgroep vluchtelingen en asielzoekers wordt momenteel
onderzocht op effectiviteit.

2.22 Scoreformulier interventie: Powerr, GGZ Drenthe, De Evenaar
1. Beschrijving
1.1 Doelgroep
Scoring: Sterk
1. Is de doelgroep van de interventie helder beschreven aan de hand van relevante
kenmerken? Ja
2. Indien van toepassing: is/zijn intermediaire doelgroep(en) helder beschreven aan de hand van
relevante kenmerken? Ja
3. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep is geselecteerd, geworven en
aangemeld? Zijn eventuele contra-indicaties beschreven? Ja
4. Is er beschreven op welke manier de (intermediaire) doelgroep betrokken is (geweest) bij
de ontwikkeling van de interventie? Ja
1.2 Doel interventie
Scoring: Sterk
5. Zijn de doelen concreet geformuleerd? Indien relevant onderscheiden in hoofddoelen en
subdoelen. Ja
1.3 Aanpak
Scoring: Zwak
6. Is de opzet beschreven (vorm, volgorde, frequentie, duur, timing van activiteiten en
locatie van de uitvoering)? Ja
7. Is er beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de interventie goed aansluit bij de
doelgroep (laagdrempelig, toegankelijk, eenvoudig verwoord, etc.)? Ja
8. Zijn er minimaal uit te voeren activiteiten beschreven met betrekking tot de werkwijze van de
interventie? Nee
9. Is er beschreven op welke manier er rekening wordt gehouden met de cultuur van de
doelgroep (cultuursensitiviteit)? Nee
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2. Uitvoering
2.1 Beschrijving
Scoring: Sterk
10. Is er beschreven waar en bij welke organisaties de interventie kunnen uitvoeren? Ja
2.2 Bereik en deelname
Scoring: Redelijk
11. Is het bereik van de interventie beschreven? Ja
12. Is het aantal deelnemers van de interventie beschreven? Ja
13. Is er beschreven welk percentage van de deelnemers de volledige interventie heeft
afgerond? Nee
2.3 Uitvoerenden
Scoring: Redelijk
14. Zijn de specifieke vaardigheden en beroepsopleiding van de professionals die de interventie
uitvoeren beschreven? Ja
15. Is er beschreven of en op welke manier er gebruik is gemaakt van een tolk? Nee
2.4 Kwaliteitsborging en randvoorwaarden
Scoring: Zwak
16. Is er beschreven op welke manier de kwaliteit van de uitvoering van de interventie
bewaakt wordt of gaat worden? Nee
17. Zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de
interventie beschreven? Ja
18. Is er beschreven of en op welke manier er ondersteuning wordt geboden bij de implementatie
en uitvoering van de interventie? Nee
2.5 Kosten en financiering
Scoring: Redelijk
19. Zijn de benodigde kosten en uren voor de interventie vermeld? Nee
20. Is de financiering van de interventie beschreven? Ja
2.6 Samenwerking
Scoring: Redelijk
21. Is er beschreven of en op welke manier er wordt samengewerkt met andere organisaties? Ja
22. Is er beschreven welk draagvlak bij wie nodig is voor de uitvoering en hoe dit gecreëerd kan
worden? Nee
3. Onderbouwing
Scoring: Zwak
23. Is de aard, ernst of omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema
helder omschreven? Nee
24. Zijn de factoren die het probleem veroorzaken beschreven? Ja
25. Is het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak duidelijk beschreven? Nee
26. Is er verantwoord hoe de aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep moeten
bereiken? Nee
4. Werkzame elementen
Scoring: Sterk
27. Zijn de werkzame elementen van de interventie beschreven? Ja
5. Onderzoek
Er is geen onderzoek uitgevoerd door gebrek aan voldoende deelnemers.
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