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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Wetenschappelijk onderzoek staat of 
valt bij het includeren van voldoende  
én de juiste respondenten. In de praktijk 
valt het werven van deelnemers aan  
een studie soms tegen. Hoe voorkom  
je vertraging in je onderzoek doordat  
de inclusie niet vlot genoeg verloopt? 
Hieronder vind je vijf tips om beter 
beslagen ten ijs te komen.

Betrek professionals én 
doelgroep vanaf het begin
Jeugdprofessionals, jongeren en ouders 
werken veel liever mee aan onderzoek over 

vragen die ze zelf ook relevant vinden. En aan een studie die ze niet te 
veel tijd en inspanning kost. Dus liever geen ellenlange vragenlijsten  
of steeds terugkomen voor nóg een test. Voorkom dit alles door 
professionals en de doelgroep te laten meedenken over je onderzoeks-
vragen én de studieopzet. 

Stel duidelijke inclusie- en exclusiecriteria
Welke groep wil je in het onderzoek opnemen? En wie houd je juist 
buiten de studie? Dit baken je af met inclusie- en exclusiecriteria. Hoe 
scherper de criteria – bijvoorbeeld leeftijd, IQ of problematiek – hoe 
‘zuiverder’ je onderzoekspopulatie. Maar vaak maken onderzoekers hun 
criteria te streng. Stel ze liever te ruim dan te krap. En: keep it simple. 
Zodat straks ook degenen die respondenten gaan werven, kunnen 
werken met jouw criteria.

Formuleer realistische inclusieaantallen
Onderbouw je schattingen van de inclusie altijd met getallen uit 
eerdere, vergelijkbare onderzoeken (van jezelf of collega’s). Reken jezelf 
niet rijk, zeker als je een gevoelig onderwerp onderzoekt. Of als je taal- 
of cultuurverschillen moet overbruggen. Er is sowieso altijd een groep 
potentiële respondenten die niet wil of kan deelnemen. En ook de 
professionals die gaan werven, zullen zeker een deel van de mogelijke 
respondenten mislopen.

Bedenk waarom mensen misschien niet meedoen
Veranderingen in organisaties, enthousiaste professionals die 
vertrekken, of een onderzoeksvraag die gevoelig ligt in de verhouding 
tussen ouders en kind. Er zijn veel redenen waarom het soms niet lukt 
je inclusie te halen. Brainstorm vooraf over dit soort mogelijke barrières 
zodat je er beter op kunt anticiperen. En bespreek ze met professionals 
en mensen uit de beoogde onderzoeksgroep.

Plan je inclusie met verschillende 
soorten betrokkenen
Voor een goede inclusie moet je op drie 
niveaus medewerking krijgen: bij praktijk-

organisaties, bij professionals (als die voor je gaan werven) en bij de 
respondenten. Realiseer je dat de echte instroom pas begint als je de 
eerste twee niveaus ‘op orde’ hebt. Neem in je teamplanning op wie 
wanneer op welk niveau aan de slag gaat. En maak op alle niveaus 
afspraken over rollen en verwachtingen, zodat duidelijk is wie zich 
waaraan committeert en waarom.

Realiseer tijdig de randvoorwaarden
Regel vooraf al zoveel mogelijk de randvoorwaardelijke zaken.  
Denk bijvoorbeeld aan de toestemming van de medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) en het maken en uittesten van informatie-
materiaal voor respondenten. Of het opstellen van de begroting en het 
mobiliseren van voldoende menskracht. Vergeet ook niet je samen-
werkingsafspraken. En natuurlijk de (co)financiering.

Houd ook rekening met agenda's van anderen
Plan je studie rondom schoolvakanties en houd bijvoorbeeld rekening 
met de periode waarin praktijkorganisaties hun jaarplanningen maken. 
Bedenk ook wanneer er pieken zitten in andere werkzaamheden van 
professionals. Kijk daarnaast of er andere studies lopen die vergelijk-
bare respondenten werven. Kun je hierop meeliften? Of zit je elkaar 
misschien juist in de weg? Stem onderling goed af.

Anticipeer op een moeizame inclusie
Bedenk vooraf op welk moment je hoeveel deelnemers geïncludeerd 
wilt hebben en zet dat in je planning. Als de inclusie onverhoopt 
achterblijft, kun je zo sneller bijsturen. Bijvoorbeeld door nog meer 
potentiële deelnemers te benaderen. Of door andere kanalen in te 
zetten om je doelgroep te bereiken. Houd ook praktijkorganisaties of 
professionals ‘als reserve’ achter de hand, zodat je die snel kunt 
inschakelen als de inclusie achterblijft.

Denk goed na over ‘wie, wat,  
op welk niveau’
Bespreek in je team wie wat gaat doen op 
welk niveau. In veel onderzoek is werving 

van deelnemers een proces met twee stappen: de onderzoekers werven 
professionals, die op hun beurt deelnemers werven. Of er zijn er zelfs 
drie: eerst werf je organisaties, en binnen die organisaties weer 
professionals. Vraag professionals bij voorkeur niet om een heel grote 
inzet bij de inclusie. Betrek ze liever bij de uitvoering van je studie.

Maak teamwork van de onderzoeksprocedure 
– Wie traceert deelnemers en wie benadert ze vervolgens? 
– Wie regelt de informed consent? 
– Wie voert de interventie uit? 
– Wie doet de metingen en wie beheert de data? 
– Wie bewaakt de communicatie tussen alle betrokkenen? 

Verdeel wervingstaken op basis van competenties
Niet iedereen is even goed in het werven van respondenten. Bespreek 
met elkaar dat iedereen doet waar hij goed in is. De een communiceert 
makkelijk met jongeren of ouders, de ander juist met professionals. Een 
derde schakelt goed met managers en bestuurders. En een volgende 
doet uitmuntend onderzoek, maar is minder sterk in communicatie. 
Verdeel de taken en weet: met elkaar vorm je één sterk team. 
Organiseer eventueel een training om competenties te verbeteren.

Straal enthousiasme uit over het onderzoek
In alle gevallen geldt: enthousiasme is een voorwaarde om 
respondenten mee te krijgen. Wie gaat werven – op alle drie de  
niveaus – moet een duidelijk commitment voor het onderzoek 
uitstralen. Plus de overtuigingskracht die professionals motiveert zich 
in te zetten voor de geplande inclusie. Enthousiasme blijft op peil als 
iedereen voldoende tijd heeft voor het werven. Begroot de uren in je 
plan, zodat niemand het ‘er even bij moet doen’.

Betrek je respondenten bij de 
communicatie
Duidelijke informatie prikkelt mensen mee 
te doen. Net als bij de onderzoeksvraag en 

studieopzet, helpt het de doelgroep al vroeg te betrekken bij de 
communicatie. Laat deelnemers bijvoorbeeld meeschrijven aan project-
informatie en uitnodigingsteksten. En vraag via welke kanalen je de 
doelgroep het best kunt bereiken. Zorg voor de juiste toon en woord-
keuze, aansluitend bij taal en cultuur. Voorkom wel dat de controle-
groep beïnvloed wordt door de communicatie. Dat levert weer andere 
problemen op, zoals een minder ‘zuivere’ studie. Betrek bij dit alles bij 
voorkeur ook een communicatieadviseur. 

Zet in op passende communicatiekanalen 
Bedenk via welke kanalen je kunt communiceren om bij potentiële 
respondenten interesse én betrokkenheid te creëren. Benut de 
netwerken waarin zij zich bewegen. Schakel koepels, belangen-
organisaties, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen in. Of 

professionals, zoals leerkrachten en hulpverleners. Denk ook aan  
vak- en publieksbladen, sociale media et cetera. Zet steeds in op 
verschillende kanalen tegelijk. 

Investeer in persoonlijk contact
Met persoonlijk contact toon je oprechte interesse in de ervaringen en 
belevingswereld van deelnemers, niet alleen in hun activiteiten voor 
jouw project. Dit stimuleert hun betrokkenheid en vergroot de kans dat 
ze blijven meedoen. Houd ze op de hoogte: stuur regelmatig een 
nieuwsbrief en af en toe een persoonlijk bericht. En doe dat zeker ook 
met de professionals met wie je werkt.

Een voorbeeld – Bij een onderzoek bij jonge kinderen van Turkse en 
Marokkaanse afkomst was de respons zeer laag. In plaats van nog 
een brief met een uitnodiging, gingen Turkse en Marokkaanse 
studenten langs de deuren. Zij vertelden over het onderzoek, gaven 
schriftelijke informatie en stelden voor om daar na een paar dagen 
over te komen praten. Het project werd zo alsnog een succes. –

Zet óók professionals in het 
zonnetje
Een onderzoek vraagt wat van je 
respondenten, maar ook professionals 

investeren erin. Voor beide groepen moet duidelijk zijn wat het hun 
oplevert. Houd professionals op de hoogte van je vorderingen, zodat ze 
zien dat het project helpt de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Daarmee kunnen ook zij de waarde van het onderzoek uitdragen onder 
hun collega's. Schroom niet af en toe een aardigheidje te geven. 
Bijvoorbeeld een ‘teamtaart’ voor elke zoveelste inclusie.

Koppel resultaten terug aan de deelnemers
Je onderzoek gaat – als het goed is – uiteindelijk ook de respondenten 
helpen. Koppel resultaten dus ook aan hen terug. Beschouw de deel-
nemers als bondgenoten en maak dat duidelijk in je communicatie. 
Hun deelname helpt het werk van jeugdprofessionals verbeteren. Dat 
levert straks betere hulp en ondersteuning op van kinderen, jongeren 
en ouders.

Maak het professionals en deelnemers zo  
makkelijk mogelijk 
Zorg dat het professionals zo weinig mogelijk moeite kost om mee te 
doen. Zet voor de werving van deelnemers eventueel studenten in. 
Voorkom ook zoveel mogelijk eigen actie door respondenten. Zoals 
zichzelf moeten aanmelden, naar een locatie moeten reizen of 
documenten per post verzenden. Werf respondenten op plekken waar 
ze toch al komen, zoals een ouderavond of koffieochtend. Zorg voor 
tijdige reminders, anders zijn ouders of jongeren zo weer uit beeld.

Zorg voor een passende vergoeding 
Vraag potentiële deelnemers aan je onderzoek vooraf wat hen over de 
drempel zou helpen om mee te doen. Vergoed onkosten – bijvoorbeeld 
om naar een locatie te komen – maar geef deelnemers ook een 
beloning voor hun inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van geld, een 
cadeaubon of een uitje. Professionals en organisaties kun je ook 
belonen met afspraken over meepubliceren. Of met ondersteuning bij 
de invoering en extra deskundigheidsbevordering.
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Bereid je inclusie gedegen voor

Maak vooraf een realistische planning

Werk als team en verdeel de taken slim

Investeer in voortdurende communicatie

Maak deelname makkelijk én aantrekkelijk
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