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1.1 Aanleiding 

Stichting Gedragswerk (hierna: Gedragswerk) is in 2005 opgericht en heeft tot doel ‘het bevorderen van 
de regionale samenwerking rondom leerplichtige leerlingen die in het (speciaal) primair onderwijs, het 
(speciaal) voorgezet onderwijs, of het mbo, tussen wal en schip (dreigen te) vallen en niet het onderwijs 
krijgen dat zij nodig hebben. In het leeuwendeel van de gevallen gaat het om thuiszittende leerplichtige 
leerlingen of diegenen voor wie dit dreigt’. In 2015 is de methodiek van Gedragswerk geëvalueerd.1 Uit 
die evaluatie kwam naar voren dat het veld de inzet van Gedragswerk positief waardeerde en de inter-
venties op het terugdringen en voorkomen van thuiszitten als zinvol werden ervaren, met goede resulta-
ten.  
 
Het ministerie van OCW is nu voornemens om de jaarlijkse projectsubsidie met ingang van 1 januari 
2021 om te zetten in een instellingssubsidie en zo de activiteiten van Gedragswerk structureler te on-
dersteunen. Vooruitlopend daarop zijn de afgelopen projectperiodes (2015-2016 tot en met 2018-2019) 
geëvalueerd. In dit rapport worden de uitkomsten van deze evaluatie uiteengelegd. 
 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Deze evaluatie heeft een drieledig doel, namelijk inzicht verschaffen in (1) hoe de verbeterpunten uit de 
evaluatie van 2015 zijn opgepakt, of (2) Gedragswerk de doelen zoals gesteld in de jaarlijkse projectsub-
sidie heeft behaald en (3) welke verbeterpunten er zijn voor de toekomst, ook met betrekking tot de 
sturingsrelatie tussen het ministerie en Gedragswerk. Om te komen tot deze inzichten is antwoord ge-
geven op de volgende hoofdvragen: 
1. Heeft Gedragswerk de doelen behaald zoals gesteld in de projectsubsidies? 
2. Is Gedragswerk verbeterd op de punten die zijn aangegeven in de evaluatie van 2015, te weten meer 

bekendheid, meer duidelijkheid over diensten, (nog) meer maatwerk in interventies en het imple-
menteren en continueren? 

3. Wat zijn verbeterpunten voor de toekomst voor Gedragswerk, ook m.b.t. de sturingsrelatie met het 
ministerie?  

 

1.3 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: (1) de bureaufase en (2) de veldwerkfase. In de bureaufase is 
door middel van een documentenanalyse en telefonische interviews met sleutelinformanten van sta-
keholderpartijen een eerste inzicht verkregen in de uitvoering en de resultaten van de verschillende 
activiteiten die zijn ingezet door Gedragswerk. Op basis van deze eerste inzichten is het instrumentari-
um voor de veldwerkfase opgesteld. De veldwerkfase bestond uit een drietal activiteiten (survey, ver-
diepende telefonische interviews en een verdiepende sessie met sparringpartners van Gedragswerk) die 
in onderlinge samenhang een antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen. Hieronder zetten we 
de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden per fase nader uiteen. 
 

Bureaufase 
1. Documentenanalyse 

Met behulp van de verantwoordingsdocumenten over de uitgevoerde subsidieactiviteiten, die door 
Gedragswerk zijn opgesteld en die bij OCW zijn opgevraagd, is nagegaan welke doelen werden be-
oogd en welke doelen er zijn behaald.  

2. Telefonische interviews sleutelinformanten (stakeholders) 
Afsluitend in de bureaufase zijn elf telefonische interviews gehouden met sleutelinformanten van 
stakeholders. Het gaat hier om sleutelinformanten van het ministerie van OCW (twee gesprekken) 
en van VWS (één gesprek) en van landelijke organisaties die op het thema thuiszitters actief zijn en 

 
1 Eck, P. van & Walraven, M. (2015). Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk. Utrecht: Oberon. 
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onder meer aan de zogenoemde Sparringtafel2 met de organisatie te maken hebben (acht gesprek-
ken).3 In de gesprekken met deze sleutelinformanten is nagegaan in hoeverre het werk van Ge-
dragswerk door hen wordt gewaardeerd en welke ontwikkelingen ze de afgelopen jaren hebben 
waargenomen. Ook is gevraagd welke verbeter- en aandachtspunten zij zien in het werk van Ge-
dragswerk.  

 
Veldwerkfase 
1. Websurvey onder betrokkenen en stakeholders 

Er is een surveyonderzoek uitgezet onder betrokkenen en stakeholders om na te gaan of de verbe-
ter- en aandachtspunten uit de evaluatie over 2015 zijn opgepakt. De survey heeft inzicht verschaft 
in de bekendheid van Gedragswerk en de diensten die ze leveren, in de waardering voor de werkwij-
ze alsmede voor het geleverde maatwerk voor interventies door direct betrokken professionals bij 
de casuïstiek en in verbeterpunten die respondenten zien. De survey is uitgezet onder (1) samen-
werkingsverbanden, (2) leerplichtambtenaren en RMC4-coördinatoren, (3) onderwijsconsulenten en 
(4) andere relevante samenwerkingspartners van Gedragswerk. Er hebben in totaal 183 responden-
ten gereageerd op de survey. In de onderstaande tabel 1.1 is de respons schematisch uiteengezet. In 
bijlage 1 van dit rapport is de aanpak van het surveyonderzoek nader beschreven en wordt ingegaan 
op de representativiteit van de resultaten. 
 

Tabel 1.1 Responsaantallen surveyonderzoek, opgesplitst naar onderzoeksdoelgroep 

 N % 

Samenwerkingsverband 77* 43 

Leerplicht/RMC 50 27 

Onderwijsconsulenten 30 16 

Anders 26** 14 

Totaal 183 100 

* Het responspercentage onder samenwerkingsverbanden betreft 49 procent van het totaal aantal samenwerkingsverbanden. 
**  Dit is een gedifferentieerde groep. Onder ‘anders’ vallen o.a. 4 beleidsmedewerkers van de gemeente, 1 ouder, een teamma-

nager, directeur bestuurder lokaal team, VSV participatiecoach, ggz psycholoog etc. 

 
2. Verdiepende telefonische interviews 

Voor een adequate beantwoording van de onderzoeksvragen zijn vervolgens nog negen telefonische 
interviews gehouden met betrokkenen die in casusverband te maken hebben gehad met Gedrags-
werk. Behalve met professionals is in deze fase ook met ouders gesproken. In de gesprekken lag de 
focus, naast de directe ervaringen met en waardering van het werk van Gedragswerk, op de onaf-
hankelijke positie van Gedragswerk. In totaal zijn er verdiepende interviews gehouden met zes pro-
fessionals (van samenwerkingsverbanden, leerplicht en gemeentelijke jeugdzorg) en drie ouders. De 
professionals zijn geworven uit de surveydeelnemers en uit het netwerk van Gedragswerk, de ouders 
uit het netwerk van Gedragswerk. Professionals en ouders uit het netwerk van Gedragswerk zijn be-
naderd als zij aan Gedragswerk hadden aangegeven mee te willen werken aan een interview en toe-
stemming hadden gegeven voor het doorleveren van hun gegevens.5  

3. Online verdiepend gesprek met sparringpartners 
Voorafgaand aan het opstellen van de conclusies zijn de kernbevindingen aan Gedragswerk terugge-
legd. Dit is gedaan ten behoeve van een goede doorvertaling van de resultaten naar herkenbare ver-
beterpunten. Met de directeur, de projectsecretaris en enkele sparringpartners zijn aperte onjuist-
heden wegnomen, de bevindingen verder aangescherpt en mogelijke verbeterpunten besproken. 
Tot slot hebben we op basis van de algemene bevindingen uit het onderzoek en de aanvullende in-

 
2 Een georganiseerd overleg tussen Stichting Gedragswerk, Onderwijsconsulenten/SOSO, Raad voor de Kinderbescherming en het 
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) waar OCW en VWS één keer per drie maanden aanschuiven. 
3 Onderwijsconsulenten, Ingrado, Steunpunt passend onderwijs, Ouders en Onderwijs, Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Neder-
lands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Raad voor de Kinderbescherming. 
4 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. 
5 Professionals en ouders uit het netwerk van Gedragswerk zijn benaderd als zij aan Gedragswerk hadden aangegeven mee te 
willen werken aan een interview en toestemming hadden gegeven voor het doorleveren van hun gegevens. 
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zichten uit het verdiepend gesprek met de sparringpartners, de belangrijkste conclusies van de eva-
luatie geformuleerd.  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de bevindingen van de documentenanalyse samengevat. In het 
hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de activiteiten van Gedragswerk, de (behaalde) projectdoelen 
en de positie van Gedragswerk. In hoofdstuk 3 zijn de ervaringen en waardering van betrokkenen en 
stakeholders met het werk van Gedragswerk uiteengelegd. Dit is gedaan op basis van de bevindingen uit 
het surveyonderzoek en de interviews. Tot slot is in hoofdstuk 4 antwoord gegeven op de hoofdvragen 
van het onderzoek.  
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2.1 Gedragswerk 

De afgelopen jaren heeft het project Gedragswerk jaarlijkse projectsubsidies ontvangen van het ministe-
rie van OCW om ouders, scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen te 
ondersteunen bij het voorkomen en teruggeleiden van thuiszittende kinderen en jongeren.  
Gedragswerk is in 2005 is met steun van het ministerie OCW opgezet en heeft tot doel ‘het bevorderen 
van de regionale samenwerking rondom leerplichtige leerlingen die in het (speciaal) primair onderwijs, 
het (speciaal) voorgezet onderwijs, of het MBO, tussen wal en schip (dreigen te) vallen en niet het on-
derwijs krijgen dat zij nodig hebben. Gedragswerk werkt in dat kader aan het bevorderen van de regio-
nale samenwerking, het versterken van de vaardigheden om te komen tot duurzame en effectieve oplos-
singen en het stimuleren van preventieve systemische maatregelen’.6 
Dit resulteert ‘in een regionale aanpak rondom thuiszittende leerlingen in situaties waarbij sprake is van 
gebrekkige samenwerking tussen de betrokken partijen van onderwijsprofessionals onderling, tussen 
onderwijs- en andere professionals (zoals in gezondheidszorg, jeugdzorg, justitie, welzijn en maatschap-
pelijk werk), of van onderwijsprofessionals met ouders en andere niet-professionele belanghebbenden in 
het netwerk rondom een leerling.’ Het gaat dan om situaties waarbij scholen, samenwerkingsverbanden, 
leerplicht en gemeenten er niet in slagen om samen met de ouders kinderen en jongeren die niet naar 
school gaan een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. 
Concrete casuïstiek is voor Gedragswerk aanleiding om ook te werken aan de vraag welke ‘systemische 
maatregelen’ nodig zijn om herhaling van specifieke problematiek te voorkomen. Het gaat dan om 
maatregelen op een hoger niveau, bijvoorbeeld om verbeteringen door te voeren op het gebied van 
bestuur en beleid of bij het managen en organiseren van de samenwerking.  
In de gesprekken met Gedragswerk zien zij sinds de oprichting de volgende verschuiving in doelstellin-
gen:  
1. de oplossing van de thuiszittersproblematiek op de agenda krijgen (beginfase); 
2. het oplossen van casuïstiek (vastgelopen situaties in beweging krijgen) en op basis van de casuïstiek 

de samenwerking van lokale en regionale partijen bevorderen en verbeteren (vervolgfase); 
3. regionaal en landelijk de partijen bij elkaar brengen die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding 

van thuiszitten (afgelopen jaren); 
4. regionaal en lokaal in co-creatie met andere partijen werken aan de implementatie van verbeterin-

gen (nu). 
 
Dit uit zich samengevat in de volgende centrale activiteiten: 

 casusinterventies bij zeer complexe casuïstiek waarbij samenwerking tussen partijen (deel) van het 
probleem is; 

 regionale maatwerkbijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten 
en ouders organiseren inclusief de communicatie en verslaglegging; 

 projectleiding, gespreksleiding, specifieke expertise inbrengen bij samenwerkingsverbanden; 

 kennisdeling door middel van workshops op diverse conferenties en via hun website; 

 deelname aan landelijke overleggen met beleidsvertegenwoordigers en met andere organisaties als 
leerplicht, onderwijsraden, onderwijsbegeleiders, onderwijs(zorg)consulenten, etc. 

 
De activiteiten van Gedragswerk worden onder leiding van een projectleider/directeur uitgevoerd door 
elf à twaalf zogenoemde sparringpartners (ervaren professionals die eerder in de sector hebben ge-
werkt) en een projectsecretaris. Projectleider en secretaris werken samen met het toezichthoudende 
bestuur van Gedragswerk. De projectleider overlegt in het kader van de subsidierelatie regelmatig, maar 
minstens elk kwartaal met het ministerie van OCW. 
In een interview met Gedragswerk wordt gesteld dat de organisatie een ontwikkeling doormaakt. De 
sparringpartners waren vooral gericht op het samenwerken, aanspreken en stimuleren om beweging te 
brengen in vastgelopen situaties. Voor het implementeren van verbeteringen van processen en struc-
turen in de regio’s zijn ook andere kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast gaat het Gedragswerk om 
het in beeld brengen van de hele situatie en levensloop van het kind en zijn of haar directe omgeving. 
 
6 Jaarrapportages 2015-2016, 2016-2017. 
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Gedragswerk heeft ervaren dat daarbij meer aandacht nodig is voor mogelijke psychosociale of psychia-
trische problematiek in het hele gezinssysteem. De organisatie wordt momenteel op die punten ver-
sterkt. Daarbij vindt er tegelijkertijd een verjonging van het team plaats.  
 
In de volgende paragraaf gaan we verder in op de uitgevoerde activiteiten in de achterliggende subsi-
dieperiode. 
 

2.2 Activiteiten Gedragswerk 2015-2019 

De projectsubsidie van OCW werd tot nu toe jaarlijks aangevraagd en toegekend. In de achterliggende 
projectperiode zijn jaarlijks specifieke activiteiten omschreven die in de betreffende periode uitgevoerd 
zouden worden. In het gesprek met Gedragswerk wordt aangegeven dat ze geen eenduidige enkelvou-
dige opdracht hebben, maar een veelheid aan activiteiten uitvoeren op diverse niveaus. De projectplan-
nen weerspiegelen die praktijk. In de onderstaande tabel zijn de geplande projectactiviteiten weergege-
ven voor de jaren 2015-2019 waarvoor ten tijde van deze evaluatie verantwoordingsdocumenten be-
schikbaar waren bij OCW.  
 
Tabel 2.1  Afgesproken projectdoelen per jaar 

2015-2016 

- Lokale interventies uit-
voeren 

- Ontwikkelprojecten 
gericht op lokale en regi-
onale versterking uitvoe-
ren 
o ‘Lansbrekers’ 
o ‘Gelukkig hebben we 

de leerkracht nog’ 
o ‘JJI’ (onderwijs in geslo-

tenheid) 
o ‘Verzuimregistratie’ 
o ‘Ondersteuning RMC-

coördinator’ 
o ‘Versterking aanpak 

thuiszittende leer-
lingen gemeenten’ 

o ‘Participatie interven-
tieteam ministeries 
OCW en VWS’ 

- Verbinding landelijke 
werkagenda passend on-
derwijs 

- Verspreiding van de 
methodiek ‘Gedrags-
werk’ 

- Evaluatie uitvoeren 

 

2016-2017 

- Verbinden landelijke 
werkagenda passend 
onderwijs 

- Lokale en regionale 
interventies uitvoeren 

- Lansbrekers als netwerk 
verstevigen, vergroten 
en verspreiden 

- Negen projecten uitvoe-
ren in het kader van 
maatwerk 

- Verspreiding van de 
methodiek ‘Gedrags-
werk’ 

- Communicatie 

- Evaluatie uitvoeren 

 

2017-2018 

- Aanwezigheid in meer 
dan honderd regio’s  

- Drie regionale proefpro-
jecten ‘situaties op slot’ 
uitvoeren 

- Netwerk Lansbrekers 
inzetten om landelijke 
bijeenkomst te organise-
ren 

- Aandacht voor de zmolk-
doelgroep 

- Aangesloten bij ‘Vanuit 
Autisme Bekeken’ 

- Ontwikkeltraject met 
CVB ingericht 

- Versterken gemeente 

- Samen leren: kennis 
breder delen  

- Communicatie aanpas-
sen 

- Evaluatie uitvoeren 

 

2018-2019 

- Terugbrengen individue-
le thuiszitters 

- Inrichten van regionale 
actietafels/thuiszitters-
tafels 

- Meer dan twintig regio’s 
thuiszittersaanpak on-
dersteund 

- Ondersteunen Marc 
Dullaert als aanjager 
Thuiszitterspact 

- Landelijke werkbijeen-
komsten organiseren 

- Opzetten interactief 
netwerk voor en rondom 
CVB 

- Verder opbouwen net-
werk van Lansbrekers 

- Werk met individuele 
casuïstiek 

- Ondersteuning samen-
werkingsverbanden en 
gemeenten 

- Zes regionale bijeen-
komsten 

- Bijeenkomst van de 
Lansbrekers 

- Deelname aan beleids-
overleg Thuiszitters 

 
We hebben de verantwoordingsdocumenten doorgenomen waarin steeds per projectdoel wordt inge-
gaan op de uitgevoerde activiteiten. De verantwoordingsdocumenten geven een goed beeld van de 
werkzaamheden van Gedragswerk in de betreffende periode en laten ook de variëteit daarin zien die 
bestaat uit individuele casuïstiek, regionale aanpakken en projecten, projecten voor specifieke doel-
groepen, landelijke netwerken en bijeenkomsten en beleidsoverleggen, verspreiding van methodieken 
en kennisdeling. Gedragswerk gaat in de verantwoordingen in op de context van deze ondernomen 
activiteiten (de ontwikkelingen in het veld en in het landelijk beleid) en maakt duidelijk welke activitei-
ten zijn uitgevoerd en wat de output (in aantallen of producten) is geweest. Er wordt minder ingegaan 
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op het effect van de ondernomen activiteiten. Daar is, volgens het interview met Gedragswerk, door 
OCW ook niet om gevraagd. Daarnaast zetten ze naar eigen zeggen ook meer in op in beweging brengen 
van partijen om structuren en processen te verbeteren en is het realiseren van het effect aan de betrok-
ken partijen zelf.  
Ten slotte constateren we dat de informatie over de activiteiten en de werkzaamheden en opbrengsten 
in de verantwoording van 2018-2019 summierder is geworden. 
 
Op basis van de verantwoording kan worden vastgesteld dat Gedragswerk over het geheel genomen de 
activiteiten heeft uitgevoerd die met OCW zijn afgesproken. Daarbij maken we wel een opmerking bij de 
onderwerpen communicatie en evaluatie. De communicatie werd in de eerste door ons meegenomen 
verantwoordingsjaren nog benoemd en toegelicht. Die richtte zich (deels) op het verspreiden van me-
thodieken en aanpakken en verliep via de website, het verzenden van e-zines en telefonische gesprek-
ken. De communicatie is in 2017-2018 aangepast en er is een verandering in de inrichting van de websi-
te doorgevoerd die zich meer richt op het via blogs en vlogs delen van directe ervaringen van partners 
en veldpartijen. We kunnen uit de verantwoording niet opmaken welke analyse daaraan voorafging en 
wat het effect van de aanpassing is geweest. 
 
Het onderwerp evaluatie had vooral betrekking op een tot voor enkele jaren uitgevoerde cliëntenen-
quête (webgestuurde evaluatiemonitor). Die is in verband met teruglopende respons en geringe bruik-
baarheid stopgezet. Het wordt uit de verantwoordingen niet duidelijk of er andere evaluatie-
instrumenten gebruikt worden om te reflecteren op de eigen werkzaamheden en organisatie. In een 
gesprek met Gedragswerk wordt gesteld dat er gaandeweg het project veelal mondeling wordt geëvalu-
eerd, in het contact met de partners, het regelmatige overleg met OCW en in het overleg met het be-
stuur. Die gesprekken leiden, volgens Gedragswerk, tot nieuwe (jaar)plannen en overwegingen over de 
verdere ontwikkeling van de organisatie. Ze krijgen deels hun neerslag in de verantwoording aan OCW. 
 

2.3 Positie van Gedragswerk 

Gedragswerk voert haar activiteiten uit in een context waar op landelijk en op regionaal niveau verschil-
lende andere partijen actief zijn. In de verantwoording over 2017-20187 wordt ingegaan op de positie en 
rol zoals Gedragswerk die zelf ziet. Gedragswerk profileert zich als onafhankelijke partij en ziet zich, kort 
samengevat, niet als ‘vast’ onderdeel binnen de keten van staande ondersteuningsorganisaties rond de 
thuiszittersproblematiek en niet als vast onderdeel van een escalatie- of opschalingsladder. Het is niet 
zo dat ‘als men er lokaal niet uitkomt en ook de onderwijsconsulenten of ingehuurde adviseurs er niet 
uitkomen, opschaling naar Gedragswerk vanzelfsprekend is’.  
Volgens het verantwoordingsdocument van Gedragswerk over 2017-2018 is, om complexe vastzittende 
situaties rond thuiszittende leerlingen weer in beweging te krijgen in de goede richting, de rol nodig van 
onafhankelijke ‘externe en vrije krachten zonder directe binding met het bestaande systeem’ (…) ‘die 
instanties en personen in hun eigen rollen volgen en aanpakken: leerplicht, inspectie, gemeente, scholen, 
samenwerkingsverbanden, schoolbesturen; allemaal in dienst van de ontwikkelingskansen van kinderen 
en jongeren.’ Daarbij worden ook onconventionele methoden gebruikt ‘waarbij de casuïstiek vooral de 
aanleiding is voor het betrekken van alle partijen op alle niveaus bij een oplossing die vooral niet op-
houdt bij die ene casus’. 
Gedragswerk ziet die onafhankelijke rol als belangrijke kracht en rekent zich van daaruit niet tot de 
staande organisaties die deel uitmaken van de keten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
7 Eindverslag activiteiten projectjaar 2017-2018. Project Gedragswerk. Terugleggen & Verbinden.  
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van de surveyresultaten en de interviews nader in op de beoorde-
ling en de waardering van de verschillende onderdelen van het werk van Gedragswerk. We maken daar-
bij de kanttekening dat de surveyresultaten door de wijze van uitzetten en de moeilijk te controleren 
representativiteit van de totale respons vooral gezien moeten worden als indicatief (zie ook bijlage 1). 
De respons onder samenwerkingsverbanden daarentegen kan wel als representatief worden be-
schouwd.  
 

3.2 Bekendheid Gedragswerk 

Eén van de verbeterpunten uit de evaluatie van 2015 betrof de bekendheid van Gedragswerk. Werken 
aan naamsbekendheid is zowel volgens Gedragswerk als OCW geen opdracht of hoofddoel voor Ge-
dragswerk, maar OCW vindt het desgevraagd wel belangrijk dat de juiste partijen hen weten vinden. 
OCW heeft de indruk dat de regiobijeenkomsten in het kader van Regio’s verbinden daaraan hebben 
bijgedragen. Gedragswerk zelf stelt in de gesprekken dat ze in alle regio’s voldoende bekend zijn bij voor 
hun werk relevante sleutelpersonen, via welke ze ook vindbaar zijn voor degenen die naar een organisa-
tie als Gedragswerk op zoek is. 
 
In de survey hebben we, ook als selectievraag, de respondenten de vraag voorgelegd in hoeverre ze 
Gedragswerk en het werk van Gedragswerk kennen. Degenen die het werk van Gedragswerk kennen 
hebben we vervolgens gevraagd hoe ze hen hebben leren kennen. 
 
Tabel 3.1 Kent u Gedragswerk?  

 SWV LPL/RMC OC Anders Totaal 

         N % 

Ik ken Gedragswerk goed 24 31% 5 10% 12 40% 16 62% 57 31% 

Ik ken Gedragswerk enigszins 32 42% 11 22% 13 43% 2 8% 58 32% 

Ik heb van Gedragswerk gehoord 10 13% 9 18% 4 13% 1 11% 24 13% 

Ik ken Gedragswerk niet 11 14% 25 50% 1 3% 7 27% 44 24% 

Totaal 77 100% 50 100% 30 100% 26 100% 183 100% 

 
Meer dan de helft (63%) van de respondenten op de survey zegt enigszins tot goed bekend te zijn met 
Gedragswerk. Ongeveer een kwart (24%) is niet bekend met Gedragswerk. De mate van bekendheid 
onder de respondenten van samenwerkingsverbanden en onderwijsconsulenten (resp. 73% en 83%) is 
beduidend hoger dan onder die van leerplicht/RMC (32%). Samenwerkingsverbanden in het vo lijken 
Gedragswerk net iets vaker te kennen dan samenwerkingsverbanden in het po, maar de verschillen zijn 
klein. 
 
Meer dan de helft (61%) van de (139) respondenten die zeggen Gedragswerk te kennen is redelijk tot 
zeer goed bekend met het werk dat Gedragswerk doet. Opnieuw is dit aandeel groter onder de respons 
van de samenwerkingsverbanden en onderwijsconsulenten (resp. 58% en 65%) dan in de groep leer-
plicht/RMC (37%).  
 
Tabel 3.2  Hoe bekend bent u met het werk dat Gedragswerk doet? 

 SWV LPL/RMC OC Anders Totaal 

         N % 

Zeer goed bekend 9 14% 2 9% 5 17% 5 26% 21 15% 

Redelijk goed bekend 28 44% 7 28% 14 48% 13 68% 62 46% 

Enigszins bekend 22 34% 10 44% 8 28% 0 5% 40 29% 

Onbekend 5 8% 6 24% 2 7% 1 100% 14 10% 

Totaal 64 100% 25 100% 29 100% 19 26% 137 100% 

 

3 Beoordeling en waardering  
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Het merendeel (89%) van de respondenten die het werk van Gedragswerk kennen heeft de organisatie 
direct (rechtstreeks) en vaak ook indirect leren kennen via bijeenkomsten, werkgroepen, samenwerkin-
gen of interventies. Slechts een klein deel (11%) kent Gedragswerk alleen maar indirect. Dit geldt min of 
meer voor elke functiecategorie. In de onderstaande tabel wordt weergegeven wat de belangrijkste 
kanalen zijn waarlangs de desbetreffende respondenten Gedragswerk hebben leren kennen. 
 
Tabel 3.3 Hoe heeft u Gedragswerk leren kennen? (meerkeuze) (n=102) 

 N % Type 

Via een samenwerking met Gedragswerk 62 61% Direct 

Via een landelijke of regionale bijeenkomst of conferentie waar Gedragswerk een rol had 59 58% Direct 

Via een samenwerking met Gedragswerk waar collega’s bij betrokken waren 59 58% Indirect 

Via een interventie/interventies van Gedragswerk, waar ikzelf bij betrokken was 30 29% Direct 

Via nieuwsberichten/nieuwsbrieven van andere partijen of via vakbladen 24 24% Indirect 

Via een landelijke of regionale werkgroep waar Gedragswerk een rol had 27 26% Direct 

Via collega’s 29 28% Indirect 

Via een interventie van Gedragswerk, waar collega’s bij betrokken waren 18 18% Indirect 

Via de website van Gedragswerk 13 13% Direct 

Via nieuwsberichten/nieuwsbrieven van Gedragswerk zelf 11 11% Direct 

Via handleidingen/methodieken die door Gedragswerk (mede) zijn ontwikkeld 12 12% Direct 

Via de sociale media 5 5% Indirect 

 
Meer dan de helft van de respondenten die het werk van Gedragswerk kennen, kent hen via een sa-
menwerking waar zij zelf bij betrokken waren (62%), via landelijke of regionale bijeenkomsten (58%) of 
via een samenwerking waar een collega bij betrokken was (58%). Iets meer dan een kwart (29%) heeft 
ze leren kennen via een interventie, waarbij ze zelf betrokken waren. 
Slechts een klein deel van de respondenten kent Gedragswerk via hun eigen uitingen, zoals de website, 
hun nieuwsberichten of nieuwbrieven, of de handleidingen/of methodieken die ze hebben ontwikkeld. 
Het beeld komt ook min of meer naar voren bij de afzonderlijke functiegroepen. 
 

3.3 Waardering voor informatieverspreiding en landelijke of regionale rol  

We hebben de respondenten die Gedragswerk rechtstreeks (zelf) hebben leren kennen gevraagd hoe zij 
de verschillende bronnen waarderen.  
 

Tabel 3.4 Hoe waardeert u de directe bronnen? 

 (Zeer) Posi-

tief/informatief 

Neutraal (Zeer) Nega-

tief/(zeer) wei-

nig informatief 

Totaal 

 N % N % N % N 

Nieuwsberichten/nieuwsbrieven 10 100% - - - - 10 

Website 11 100% - - - - 11 

De rol van Gedragswerk bij landelijke of 

regionale bijeenkomsten/conferenties 

38 69% 16 29% 1 2% 55 

De rol van Gedragswerk bij landelijke of 

regionale werkgroepen 

18 82% 2 9% 2 9% 22 

Handleidingen/methodieken 5 56% 4 44% - - 9 

 
Over het algemeen is het merendeel van de respondenten tevreden over de directe bronnen via welke 
ze Gedragswerk hebben leren kennen. Daarbij merken we wel op dat de waardering voor hun handlei-
dingen en methodieken en voor hun rol bij landelijke of regionale bijeenkomsten ook wat neutralere be-
oordelingen laten zien. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen functiecategorieën. Onderwijs-
consulenten waarderen de rol van Gedragswerk bij landelijk en regionale bijeenkomsten en conferenties 
iets minder vaak positief dan samenwerkingsverbanden en leerplicht/RMC. De andere bronnen worden 
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door de verschillende groepen ongeveer vergelijkbaar gewaardeerd. Hieronder gaan we op elk van de 
bronnen kort in, ook aan de hand van de gehouden interviews met stakeholders en respondenten.  
 
Nieuwsbrieven en website 
De respondenten die de nieuwsbrieven en de website van Gedragswerk kennen waarderen die als in-
formatief. Door enkele geïnterviewde stakeholders worden hier echter ook kanttekeningen geplaatst. 
Door hen wordt onder andere gesteld dat de website van Gedragswerk niet heel actueel is en ook in-
formatiever en duidelijker zou kunnen zijn, zowel over de organisatie zelf als over hun activiteiten. 
Daarbij zou de kennis en ervaring die ze opdoen in casuïstiek en met maatwerk in de regio’s beter ont-
sloten en verspreid kunnen worden. 
 
Landelijke en regionale bijeenkomsten en netwerken 
De meeste geïnterviewde stakeholders waarderen de rol van Gedragswerk bij landelijke en regionale 
bijeenkomsten en conferenties als positief. Gedragswerk treedt daarbij op als organisator, facilitator en 
spreker en doet dat, volgens deze geïnterviewden, vanuit hun kennis en ervaring in het veld met speci-
fieke problematieken en situaties. Hun presentaties worden aansprekend genoemd en ze kunnen vol-
gens geïnterviewden goed overbrengen wat je in specifieke situaties kunt doen. Daarbij worden ze inspi-
rerend en creatief genoemd en stimulerend bij om te zoeken naar manieren om los van conventies en 
regels (out of the box) toch een oplossing voor leerlingen in specifieke situaties te ontwikkelen. 
Niet iedere geïnterviewde is positief: de bijdragen van Gedragswerk worden ook abstracte betogen over 
structuren en processen genoemd, waarbij geen concrete oplossingen worden aangedragen. 
 
Handleidingen en methodieken  
De beoordeling die survey-respondenten geven van handleidingen en methodieken variëren tussen 
positief en neutraal. Volgens één van de stakeholders is het niet nodig om verder te werken aan hand-
leidingen en methodieken. Die zijn volgens deze respondent de afgelopen jaren onder andere door 
Gedragswerk, maar ook door anderen opgesteld en zijn nu beschikbaar. Het zou nu ook minder gaan om 
vaardigheden en veel meer om houding en cultuur.  
Enkele andere stakeholders merken op dat het wel belangrijk is om ervaringen uit de praktijk meer te 
borgen en te delen. Misschien niet om kant-en-klare aanpakken te presenteren, maar wel zinvolle ken-
nis vast te houden en te verspreiden. Een geïnterviewde wijst op de stap om stimulerende impulsen ook 
om te zetten naar handvatten voor concrete maatregelen en acties. Een geïnterviewde professional stelt 
dat Gedragswerk wel PowerPoints van bijeenkomsten deelt, maar dat ze sterker zijn in het gesproken 
dan het geschreven woord. 
Gedragswerk merkt hierover zelf in een interview op dat het nooit de bedoeling of opdracht is geweest 
handleidingen te maken voor situaties die op allerlei aspecten van elkaar verschillen in wisselende regi-
onale contexten, waarbij Gedragswerk de wegen naar oplossingen zoekt.  
 
Landelijk overleg  
Met de stakeholders is ook gesproken over de rol die Gedragswerk speelt in landelijk overleggen (zoals 
de Sparringtafel). De stakeholders zijn daarover overwegend positief. Hun inbreng wordt scherp, kritisch 
en waardevol genoemd en ze brengen ervaring in en kennis van situaties en verschillen tussen regio’s: 
‘Ze weten wat er regionaal speelt en kunnen van daaruit schakelen naar beleidsoverleggen en thuiszit-
terstafels’. De rol van Gedragswerk wordt verbindend genoemd. Eén geïnterviewde stelt dat ze zorgen 
voor continuïteit in een omgeving waarin veel wisselingen zijn in personen en in beleid. Twee geïnter-
viewden wijzen erop dat de verschillende partijen rond specifieke onderwerpen ook hun eigen belangen 
hebben, die mee kunnen spelen in de discussies.  
 

3.4 Interventies 

Lokale en regionale interventies vormden de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden van Gedragswerk. In de survey hebben we daarom enkele extra vragen gesteld aan respon-
denten die hen hebben leren kennen door middel van een interventie of interventies waar ze zelf bij 
betrokken waren. 



 

12 
 

Tabel 3.5  Hoe heeft u de samenwerking met Gedragswerk in de interventie ervaren? (n=27) 

 SWV LPL/RMC OC Anders Totaal 

         N % 

Heel positief 4 29% 1 25% 1 13% 1 100% 7 26% 

Positief 8 57% 2 50% 3 38%   13 48% 

Neutraal   1 25% 2 25%   3 11% 

Negatief 2 14%   2 25%   4 15% 

Totaal 14 100% 4 100% 8 100% 1 100% 27 100% 

 
Ongeveer driekwart van de respondenten die betrokken zijn geweest bij een interventie, heeft de sa-
menwerking met Gedragswerk positief tot heel positief ervaren. Ongeveer een kwart gaf een minder 
hoge beoordeling. Het aandeel dat de samenwerking positief ervaart ligt beduidend lager voor onder-
wijsconsulenten dan voor de samenwerkingsverbanden en leerplicht/RMC.  
We hebben de respondenten ook gevraagd naar de waardering van de inzet van Gedragswerk op ver-
schillende aspecten. Daaruit komt naar voren dat de inzet van Gedragswerk in de interventie(s) door de 
meerderheid als betrokken, oplossingsgericht en actief wordt ervaren. Ook vindt een meerderheid de 
aanpak verbindend en stimulerend, maar hier zijn de oordelen wat meer gespreid en zijn er ook lage 
waarderingen.  
 
Tabel 3.6 Hoe zou u de inzet van Gedragswerk waarderen op een schaal van 5 (zeer) tot 1 (niet) 

 N 5-4 3 2-1 Gemiddelde 

Betrokken 25 80% 20% - 3,2 

Oplossingsgericht 26 69% 15% 12% 3,0 

Actief 26 62% 31% 8% 2,9 

Verbindend 25 60% 12% 28% 2,8 

Stimulerend 26 58% 23% 19% 2,6 

Confronterend 26 35% 58% 8% 2,4 

 
Onderwijsconsulenten die hebben deelgenomen aan de survey zijn wat minder positief over de eigen-
schappen van Gedragswerk dan de andere functiegroepen. Dit gaat dan met name om de mate van 
oplossingsgerichtheid en de mate waarin Gedragswerk stimulerend is. 
 
Waar de respondenten in de survey hun beoordeling toelichten wordt er bij positieve oordelen (de 
grootste groep) op gewezen dat Gedragswerk altijd in contact probeert te komen met leerling en ou-
ders, betrokken partijen aanzet tot actie, de juiste maar ook lastige vragen stelt, confronterend is met 
respect voor de betrokken partijen en gericht op het vinden van oplossingen. Ook wordt gewezen op de 
eigen stijl. 
Bij de (enkele) neutrale oordelen ging het onder andere om wisselende, zowel positieve als negatieve 
ervaringen in verschillende interventies en met verschillende partners, maar ook over onduidelijkheden 
in de rolverdeling tussen Gedragswerk en Onderwijsconsulenten en over onduidelijkheden in de positie 
en opdracht van Gedragswerk. Bij negatieve oordelen worden slechte samenwerking, overlappende 
werkzaamheden en een dominante opstelling genoemd. 
 
In de interviews met verschillende stakeholders wordt gesteld dat Gedragswerk sterk is in het weer in 
beweging brengen van zeer complexe vastgelopen en gevoelige situaties rond thuiszitters. Daarbij wordt 
gewezen op hun grote praktijkervaring en kunde om situaties en de rol van de verschillende betrokken 
partijen te analyseren. Ze leggen vanuit een onafhankelijke positie verbinding tussen de partijen, spre-
ken de juiste mensen aan en zoeken in samenwerking naar oplossingen.  
Enkele stakeholders wijzen erop dat ze daarbij altijd uitgaan van de situatie van de leerling en dat ze van 
daaruit gaan kijken wat mogelijke oplossingen zijn. Ze hebben bovendien aandacht voor houdingsaspec-
ten en stimuleren de betrokkenen om met een andere blik, vanuit een andere invalshoek naar de pro-
blematische situatie te kijken. Ze prikkelen, stimuleren en dagen uit en slagen erin alle betrokkenen aan 
te spreken en aan te zetten tot het zoeken naar en organiseren van oplossingen. 
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Het beeld van de stakeholders, die wat verder op afstand staan van specifieke veldsituaties, wordt be-
vestigd door de professionals die we hebben geïnterviewd naar aanleiding van specifieke casussen. 
Enkele daarvan hadden betrekking op zeer complexe gevallen, maar er waren er ook die meer te maken 
hadden met problemen in de regionale afstemming en samenwerking tussen partijen. Hieronder geven 
we een paar portretten: 
 

 Bij deze vastzittende casus was er sprake van persoonlijke conflicten, iedereen ging op zijn/haar stre-
pen staan (ouders, school, samenwerkingsverband). Dankzij Gedragswerk kon iedereen weer meer 
met neutrale ogen kijken. Gedragswerk is daarin wel goed: ze kunnen onafhankelijk naar de situatie 
kijken en partijen aanspreken. De leerplichtambtenaar kan dat moeilijker. Hun sterkte is hun onaf-
hankelijkheid en hun grote kennis van complexe gevallen. De sterke punten in hun aanpak zijn: 
- ze gaan met alle partijen in gesprek; 
- vervolgens nemen ze de regie zetten ze lijnen uit; 
- ze bewaken het overzicht en spreken mensen aan; 
- ze maken duidelijke afspraken. 

 Het betrof een casus die al lang liep en totaal vastzat. Het ging om een langdurige thuiszitter met een 
medische beperking, waar er in het begin wel, maar na verloop van tijd geen geldige reden meer was 
voor het thuiszitten. De ouders waren niet tevreden met de aangeboden oplossingen. Er waren diver-
se partijen betrokken: de school van inschrijving, het SWV, jeugdzorg, leerplicht, de inspectie, IVIO 
(thuisonderwijs) en in het laatste stadium ook een advocaat en de rechtbank.  
Gedragswerk werd bij deze zaak ingeschakeld op verzoek van OCW. Gedragswerk heeft het heel goed 
opgepakt. Ze kwamen weer in gesprek met de ouders en ze probeerden weer aandacht voor 
oplossingen voor de leerling te krijgen bij de betrokken partijen. Daarbij keken ze buiten de gebaande 
paden en bespraken de mogelijkheden met de ouders. 

 Het ging om verschillende interventies bij vastgelopen problematieken. We kennen zo’n 3 à 4 perso-
nen van Gedragswerk en vragen wel naar specifieke mensen. Niet elke partner is hetzelfde. Het is ge-
bonden aan personen, maar de mensen van Gedragswerk: 
- zijn direct en winden er geen doekjes om; 
- spreken partijen aan op hun verantwoordelijkheid; 
- zoeken de ruimte en de grenzen van de regelgeving voor onorthodoxe oplossingen. 
Dat laatste is ook een aandachtspunt: ze geven ook dingen aan die net niet kunnen binnen of schuren 
met wet- en regelgeving. Dat zijn soms oplossingen waar ouders hoop aan ontlenen, maar waarvan 
andere betrokken partijen zeggen ‘dat gaat te ver’. Dat kan situaties ook moeilijk maken. 

 
En over de ondersteuning bij het verbeteren van de regionale samenwerking: 

 Wat ze knap deden was dat ze zich niet lieten leiden door posities van macht en invloed, maar dat ze 
de vraag ‘Wat is jullie gezamenlijke belang’ als uitgangspunt namen. Ze werkten van daaruit zeer ge-
richt naar een oplossing. Ze besteedden tijd aan een goede probleemdefinitie en werkten zeer oplos-
singsgericht. Ze hebben een persoonlijke aanpak met de het belang van thuiszitters als uitgangspunt. 
Hun morele kompas deugt en dat blijven ze bewaken tijdens zo’n interventie. 

 
De ouders die we hebben geïnterviewd waren zeer positief over de rol van Gedragswerk. Deze ouders 
waren al lange tijd op zoek naar een oplossing voor hun kind en konden via de bestaande kanalen en 
structuren met de betrokken instellingen en instanties geen bevredigende oplossingen vinden. De geïn-
terviewden spraken daarbij allen van een strijd die hun leven beheerste. De interventie van Gedrags-
werk bracht hun ondersteuning in een geëscaleerde situatie met instellingen en instanties die het niet 
eens konden worden en in staat waren een passende oplossing te vinden. Dat zorgde ook voor ontlas-
ting van deze ouders in situaties die zij niet (langer) meer aankonden: ‘ze hebben me mijn leven terug-
gegeven’.  
Gedragswerk kon volgens deze ouders door een onafhankelijke deskundige positie in te nemen het 
gesprek met de betrokken partijen weer op gang brengen en hen aanspreken op hun verantwoordelijk-
heid. Daarbij worden ze politiek slimme procesbegeleiders genoemd, die de regie nemen, goed op de 
hoogte zijn van wet- en regelgeving en wegen en oplossingen (en financieringsmogelijkheden) weten die 
anderen niet kennen. Een van de geïnterviewden wijst er daarbij op dat ouder en kind door Gedrags-
werk ‘gezien’ werden.  
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Eén van de geïnterviewde ouders stelde dat de onafhankelijke positie van Gedragswerk heel belangrijk 
was geweest, maar voor de ouder ook een keerzijde had. Gedragswerk had daardoor niet de rol van 
vertrouwenspersoon in kunnen nemen, waaraan ook behoefte was.  
 
Hoewel er ook enkele stakeholders waren die vragen hadden bij de taak- en rolverdeling tussen Ge-
dragswerk en Onderwijsconsulenten, maakten andere geïnterviewde stakeholders, professionals en 
ouders regelmatig wel een onderscheid tussen de rollen van beide partijen. Zij wezen erop dat Ge-
dragswerk vooral bij de complexere casussen werd ingeschakeld en dat zij meer oog hadden voor fouten 
in de regionale structuren en systemen. Door enkele geïnterviewden werden de Onderwijsconsulenten 
meer als onderdeel van de keten gezien. 
 
Tabel 3.7 Hoe belangrijk was (waren) de interventie(s) van Gedragswerk, naar uw mening, als u kijkt naar 

het uiteindelijke resultaat voor de thuiszitter(s) (n=26) 

 N % 

Heel belangrijk 9 35% 

Een beetje belangrijk 11 42% 

Niet belangrijk 6 23% 

Totaal 26 100% 

 
Zo’n driekwart van de respondenten op de survey die te maken hebben gehad met een interventie door 
Gedragswerk vindt die interventie ook wel belangrijk voor het uiteindelijke resultaat voor de thuiszitter. 
Dit geldt echter minder voor de onderwijsconsulenten. Daarvan is de helft van mening dat de interven-
tie belangrijk was voor het resultaat, de andere helft niet. 
 
De professionals die we interviewden over de interventies wezen erop dat, hoewel Gedragswerk weer 
beweging in de complexe zaken kon krijgen, het ook dan soms nog lang kon duren voor een zaak naar 
ieders tevredenheid kon worden opgelost en dat er zaken waren waar het uiteindelijk ook met onder-
steuning van Gedragswerk toch niet lukte. Wellicht speelt dat een rol bij de beoordeling van het uitein-
delijke resultaat.  
Voor twee van de geïnterviewde ouders was de interventie van Gedragswerk behalve belangrijk voor 
het proces ook belangrijk voor de oplossing van hun situatie. De andere ouder was tevreden over de 
ondersteuning, maar had uiteindelijk zelf de oplossing voor het kind gevonden. 
 
Tabel 3.8 Heeft de betrokkenheid van Gedragswerk positieve gevolgen voor de structurele aanpak van 

thuiszittende jongeren in uw regio? (n=22) 

 N % 

Ja, structurele positieve gevolgen 4 18% 

Ja, positieve gevolgen in enkele gevallen/in een enkel geval 12 55% 

Nee, er is niets veranderd 6 27% 

Totaal 22 100% 

 
Een ruime meerderheid van deze respondenten ervaart positieve structurele gevolgen voor de aanpak 
van thuiszittende jongeren, maar het grootste deel van hen ziet vooral positieve gevolgen voor de aan-
pak van enkele gevallen. Een kwart zegt dat de betrokkenheid van Gedragswerk niets heeft veranderd 
aan de structurele aanpak rondom thuiszitten. 
 
Tabel 3.9 Is de communicatie/samenwerking tussen partijen in de regio verbeterd door de betrokkenheid 

van Gedragswerk? 

 N % 

Ja, dit is structureel verbeterd 7 32% 

Ja, dit is tijdelijk verbeterd 5 23% 

Nee, dit is niet veranderd 10 46% 

Totaal 22 100% 

Weet ik niet 8  
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Ook vindt iets meer dan helft dat de communicatie en samenwerking tussen partijen is verbeterd, zij het 
soms tijdelijk. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat de communicatie/samenwerking 
tussen partijen in de regio niet is verbeterd door de betrokkenheid van Gedragswerk.  
Concrete casuïstiek is volgens Gedragswerk ook vaak aanleiding om te praten over de vraag welke ‘sys-
temische maatregelen’ nodig zijn om herhaling van specifieke problematiek te voorkomen. Het gaat dan 
om maatregelen op een iets hoger niveau, bijvoorbeeld op het gebied van bestuur en beleid, managen 
en organiseren. Ook bij de beantwoording van de vraag of er naar aanleiding van de interventie van 
Gedragswerk systemische maatregelen zijn genomen zijn de meningen verdeeld. Ongeveer de helft van 
de respondenten zegt van wel en de andere helft zegt dat dat niet het geval is.  
Waar wel systemische maatregelen zijn genomen wordt in de toelichtingen bijvoorbeeld gewezen op: 
herstructurering van de thuiszittersoverleggen, het initiëren van nieuwe thuiszitterstafels, nieuwe struc-
turen om specifieke thuiszittersproblemen aan te pakken, de verbetering van de samenwerking van 
gemeente, onderwijs en eventueel andere partijen (bijvoorbeeld via een gezamenlijke werkagenda), en 
aanpak van knelpunten in werkwijzen. 
Alle respondenten die zeggen dat er systemische maatregelen zijn genomen, zeggen dat deze effect 
hebben gehad.  
 

3.5 Oordeel en verbeterpunten 

Ten slotte hebben we aan alle respondenten die op enigerlei wijze bekend waren met het werk van 
Gedragswerk de vraag gesteld hoe men de bijdrage van Gedragswerk aan het terugdringen van de pro-
blemen rond thuiszitters waardeert. 
 
Tabel 3.10  Algemeen oordeel over de bijdrage van Gedragswerk aan het terugdringen van de problemen 

rond thuiszitten (n=121)  

 SWV LPL/RMC OC Anders Totaal 

         N % 

Zeer positief 7 12% 2 11% 1 4% 7 41% 17 14% 

Positief 30 51% 8 44% 5 19% 9 53% 52 43% 

Neutraal 19 32% 8 44% 19 70% 1 6% 47 39% 

Negatief 3 5%   2 7%   5 4% 

Totaal 59 100% 18 100% 27 100% 17 100% 121 100% 

 
Meer dan de helft van de respondenten die bekend zijn met Gedragswerk waardeert de bijdrage van 
Gedragswerk aan het terugdringen van de problemen rond thuiszitters positief tot zeer positief. Er is 
slechts een klein deel negatief, maar een relatief groot aandeel geeft hier een neutraal oordeel. Er is een 
zeer duidelijke samenhang tussen de mate van bekendheid en het algemeen oordeel over Gedragswerk. 
De respondenten zijn positiever over de bijdrage van Gedragswerk aan het terugdringen van de proble-
men rond thuiszitters naarmate ze bekender zijn met Gedragswerk. Samenwerkingsverbanden (bijna 
tweede derde) en leerplicht/RMC (ruim de helft) zijn beduidend vaker positief (ongeveer een kwart) 
over de bijdrage van Gedragswerk dan Onderwijsconsulenten. Samenwerkingsverbanden in het vo oor-
delen iets vaker positief dan samenwerkingsverbanden in het po, die iets vaker neutraal reageren. De 
verschillen zijn echter klein. 
 
Verbeterpunten survey 
In een open vraag is aan de respondenten gevraagd welke verbeterpunten of aanvullingen ze zien in de 
werkwijze van Gedragswerk. Een deel van de respondenten zegt niet voldoende ervaring met de werk-
wijze van Gedragswerk te hebben om aanbevelingen en/of verbeterpunten te benoemen. De verbeter-
punten van de overige respondenten (n=47) zijn divers en hebben soms te maken met de uitvoering van 
Gedragswerk in een specifieke situatie. Een belangrijk deel valt echter onder te brengen onder enkele 
hoofdthema’s die in varianten door meerdere respondenten worden benoemd. 
 
  



 

16 
 

 Verbeteren samenwerking en taakverdeling met Onderwijsconsulenten 
De meest genoemde verbeterpunten hebben betrekking op de afbakening van taken en het verbete-
ren van de samenwerking met Onderwijsconsulenten. Dit punt wordt vooral door onderwijsconsu-
lenten zelf genoemd, maar ook door enkele respondenten van samenwerkingsverbanden. Het gaat 
er dan om dat de samenwerking nauwer en efficiënter kan en er een betere aansluiting/afstemming 
zou moeten zijn tussen het inschakelen van en de aanpak van Onderwijsconsulenten en Gedrags-
werk. Anderen zien te veel overlap in de taken van de twee partijen en missen een duidelijke afba-
kening en taakverdeling. Zij zien voor Gedragswerk een rol weggelegd in de taken die de individuele 
casus overstijgen en meer betrekking hebben op de structuur eromheen (invoeren beleid, systemi-
sche maatregelen, thuiszitterstafels organiseren etc.). 
We merken op dat deze onduidelijkheid over de taakafbakening van Gedragswerk alleen betrekking 
heeft op interventies rond individuele casuïstiek. Daarnaast wijst een deel van de geïnterviewde sta-
keholders, professionals en ouders erop wel een verschil te zien tussen Gedragswerk en Onderwijs-
consulenten. Dat verschil ligt, volgens hen, dan vooral in hun grotere kennis en deskundigheid bij 
complexe zaken, gecombineerd met hun onafhankelijker positie.  

 Rollen, taken en bijdrage in verzuimketen/ketensamenwerking verduidelijken 
Een tweede vaker genoemd verbeterpunt heeft betrekking op het verduidelijken van de rol, taken 
(werkwijze) en bijdrage van Gedragswerk in de verzuimketen/ketensamenwerking. Ook het aanbod 
van ondersteuningsmogelijkheden van Gedragswerk kan duidelijker worden benoemd.  

 Meer inzet (en ondersteuning) op structurele/systemische verandering in verzuimaanpak 
Enkele respondenten vinden dat Gedragswerk zich (nog) meer zou moeten richten op het aanpakken 
van structurele problemen in de verzuimaanpak. Gedragswerk is volgens hen vaak betrokken bij in-
dividuele casussen maar minder bij bijvoorbeeld het doorontwikkelen van interventies of aanpakken 
op het ‘systeem’-niveau. Daarnaast stellen enkele respondenten dat Gedragswerk in hun interven-
ties meer aansluiting zou moeten zoeken met regionale of lokale werkwijzen en initiatieven die al 
zijn ingezet. 

 Vergroten (naams)bekendheid en (structurele) aanwezigheid 
Met name responderende leerplichtambtenaren en RMC-coördinatoren vinden dat de bekendheid 
van Gedragswerk onder leerplicht en RMC zou moeten worden vergroot en dat ze niet zichtbaar zijn 
in hun regio. Dit is in lijn met de eerdere bevindingen: deelnemende leerplicht- en RMC-medewer-
kers zijn het minst bekend (met het werk van) Gedragswerk ten opzichte van de andere functiecate-
gorieën.  

 
Verder zouden enkele respondenten graag willen dat Gedragswerk eerder en langduriger betrokken is 
bij een interventie en dat ze ook meer begeleiding bieden bij de opvolging van een interventie en bij de 
uitwerking/vertaling ervan in bijvoorbeeld een concretere aanpak. 
 
Verbeterpunten stakeholders 
Ook de geïnterviewde stakeholders benoemen enkele verbeterpunten.  

 Het meest door stakeholders genoemde verbeterpunt heeft betrekking op het borgen van opgedane 
ervaringen en kennis en het delen ervan. Volgens deze stakeholders zou Gedragswerk de kennis en 
ervaring die ze hebben opgedaan in de regio’s beter kunnen ontsluiten en breder kunnen delen, zo-
dat die ook voor anderen of andere situaties beschikbaar komt. Dit om ‘iets wat in een specifieke si-
tuatie is ontwikkeld maar dat ook zinvol kan zijn voor anderen vast te houden’, of ‘niet om kant-en-
klare aanpakken te presenteren, maar om op basis van praktijkervaring het belang te benadrukken 
om een regionale structuur tegen het licht te houden’. Een ander benadrukt dat het een complex veld 
is, waar veel behoefte is aan goede voorbeelden. Gedragswerk kan volgens veel stakeholders die 
voorbeelden geven en meer en beter kunnen delen.  

 Enkele stakeholders wijzen er net als de respondenten op de survey op dat Gedragswerk meer aan 
hun bekendheid in het veld zou kunnen werken. Ze benoemen hier dat Gedragswerk zich meer zou 
kunnen profileren en duidelijker kan presenteren wie ze zijn, wat ze doen en wat ze te bieden heb-
ben. ‘Onder de radar werken is goed, maar je moet wel vindbaar zijn en je tools aanbieden.’ 

 Voor enkele geïnterviewde stakeholders zijn de rol van Gedragswerk en hun positie tussen de andere 
organisaties niet helemaal duidelijk. Zij vragen ook om een duidelijkere presentatie, maar dan uit 
oogpunt van transparantie en helderheid: hoe ziet hun aanpak van casussen eruit en wat is het ren-
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dement? Wat is het verschil en de taakafbakening met Onderwijsconsulenten? Een van de geïnter-
viewde stakeholders wijst erop dat Gedragswerk ‘fluïde en flexibel’ wil zijn. Dat is volgens deze geïn-
terviewde zeker hun kracht, maar ook een valkuil en het maakt ze moeilijk aanspreekbaar.  

 
Gerelateerd aan de bovenstaande verbeterpunten worden in enkele interviews ook opmerkingen ge-
maakt over het, in de ogen van deze geïnterviewden, beperkte informatiegehalte van de website van 
Gedragswerk. Daarbij gaat het dan vooral om de eerdergenoemde helderheid over wie ze zijn en wat ze 
doen en over de wijze waarop ze hun kennis en praktijkvoorbeelden delen. 
 
 
 
 
 



 

 

Conclusies en 
aanbevelingen 
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4.1 Inleiding 

In deze slotparagraaf gaan we in op onze conclusies en aanbevelingen. Dat doen we aan de hand van de 
onderzoeksvragen: 
1. Heeft Gedragswerk de doelen behaald zoals gesteld in de projectsubsidies (zie tabel 2.1)? 
2. Is Gedragswerk verbeterd op de punten die zijn aangegeven in de evaluatie van 2015, te weten meer 

bekendheid, meer duidelijkheid over diensten, (nog) meer maatwerk en het implementeren en con-
tinueren? 

3. Wat zijn verbeterpunten voor de toekomst voor Gedragswerk, ook m.b.t. de sturingsrelatie met het 
ministerie (aanbevelingen)?  

 

4.2 Heeft Gedragswerk de doelen behaald zoals gesteld in de projectsubsidies? 

Gedragswerk heeft de afgelopen jaren veel verschillende activiteiten uitgevoerd, die zijn samen te vat-
ten in de volgende categorieën. 

 casusinterventies bij zeer complexe casuïstiek; 

 regionale maatwerkbijeenkomsten; 

 projectleiding, gespreksleiding, specifieke expertise inbrengen bij samenwerkingsverbanden; 

 kennisdeling door middel van workshops, conferenties en via de website; 

 deelname aan landelijke overleggen. 
Op basis van de evaluatie kan worden vastgesteld dat Gedragswerk, in de periode vanaf 2015 over het 
geheel genomen de veldactiviteiten heeft uitgevoerd die jaarlijks met OCW zijn afgesproken.  
 
De veldraadpleging laat zien dat de partijen die het werk van Gedragswerk kennen via interventies, 
regionale bijeenkomsten en via de andere activiteiten hun werk in die situaties ook veelal (zeer) positief 
waarderen. Op enkele respondenten en geïnterviewde stakeholders na waarderen de meeste van hen 
de rol van Gedragswerk bij landelijke en regionale bijeenkomsten en conferenties als positief. Hun pre-
sentaties worden geprezen net als hun inspirerende en stimulerende aanzetten om oplossingen voor 
leerlingen in specifieke situaties te ontwikkelen. 
Ook in interventies wordt hun werk door de meerderheid als betrokken, oplossingsgericht en actief 
ervaren. Voor ouders die we hebben geïnterviewd over zeer complexe casuïstiek was de interventie van 
Gedragswerk zeer belangrijk. Ze voelden zich gesteund in hun vaak langlopende zaak door een onafhan-
kelijke partij die meedacht over de situatie van hun kind en die erin slaagde om de betrokken instellin-
gen en instanties in beweging te krijgen richting een oplossing. Geïnterviewde professionals vertellen 
dat ze dat doen door de regie te nemen, met alle partijen in gesprek te gaan en hen aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid en te zoeken naar soms onorthodoxe oplossingen.  
Ook de stakeholders zijn overwegend positief over Gedragswerk als het gaat om hun rol in bijeenkom-
sten, landelijke conferenties en beleidsoverleggen. Waar het gaat om interventies en regionale bijeen-
komsten met betrokken partijen wijst een deel van de stakeholders op de grote praktijkervaring en 
onafhankelijkheid van Gedragswerk als sterke punten en op het principiële standpunt om altijd de situa-
tie van het kind en de ouders als uitgangspunt te nemen.  
 

4.3 Is Gedragswerk verbeterd op de punten die zijn aangegeven in de evaluatie van 
2015?  

De evaluatie van 2015 had vooral betrekking op interventies van Gedragswerk bij individuele casuïstiek. 
De verbeterpunten van destijds vloeiden daaruit voort. 
Twee verbeterpunten uit de evaluatie uit 2015 hadden betrekking op het vergroten van de bekendheid 
van Gedragswerk en het geven van meer duidelijkheid over de diensten. De huidige evaluatie laat zien 
dat de bekendheid onder samenwerkingsverbanden en onder onderwijsconsulenten redelijk goed is en 
onder leerplichtambtenaren/RMC-coördinatoren minder groot. We constateren daarbij dat er in elke 
provincie in enige mate bekendheid bestaat onder relevante contactpersonen (vanuit samenwerkings-
verbanden, onderwijsconsulenten en/of leerplicht) met het werk van Gedragswerk. Werken aan een 
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grotere bekendheid en meer duidelijkheid over de dienstverlening worden door een deel van de deel-
nemers aan het onderzoek ook bij de huidige evaluatie genoemd als verbeterpunt. Maar werken aan 
naamsbekendheid is zowel volgens Gedragswerk als OCW geen opdracht of hoofddoel meer. Gedrags-
werk zegt een kleine organisatie te zijn zonder groeidoelstelling. Ze kunnen met de huidige bezetting en 
budget een bepaalde hoeveelheid werk aan en ze zijn geen organisatie met een opdracht om een groter 
marktaandeel te realiseren. Ze willen zich blijven richten op het in specifieke situaties in beweging bren-
gen en verbeteren van vastzittende lokale en regionale samenwerkingen en structuren rond thuiszitters. 
Ze stellen dat ze in alle regio’s voldoende bekend zijn bij voor hun werk relevante sleutelpersonen, via 
welke ze ook vindbaar zijn voor degene die naar een organisatie als Gedragswerk op zoek is. Voor zover 
het om bekendheid in de verschillende regio’s gaat, wordt dit ook gesteund door ons onderzoek (zie 
bijlage 1).  
In de vorige evaluatie werd bovendien gepleit voor (nog) meer maatwerk (in interventies) en het im-
plementeren en continueren. Bij dat laatste verbeterpunt (implementatie) werd verzocht de beschikba-
re kennis gerichter te verspreiden, zodat meer regio’s zouden kunnen profiteren van elders opgedane 
ervaringen. We hebben op basis van de huidige evaluatie geen aanwijzingen dat het realiseren van meer 
maatwerk in de interventies nog een probleem is. Verschillende geïnterviewden wijzen erop dat uitgaan 
van het kind en van de specifieke situatie juist het sterke punt is van Gedragswerk. Bovendien constate-
ren we een duidelijke verschuiving in de activiteiten van Gedragswerk naar meer aandacht voor de sa-
menwerking in de regio, met name via het organiseren van maatwerkbijeenkomsten en het inrichten 
van regionaal georganiseerde thuiszitterstafels.  
 

4.4 Wat zijn verbeterpunten voor de toekomst voor Gedragswerk? 

Uit het onderzoek komen twee hoofdthema’s naar voren als mogelijke verbeterpunten: het geven van 
meer duidelijkheid over de positie en het werk van Gedragswerk en het verder verspreiden van kennis 
en ervaring.  
De vraag om meer duidelijkheid betreft enerzijds een duidelijker afbakening van de rol van Gedragswerk 
ten opzichte van de rol van onderwijs(zorg)consulenten. Die komt vooral naar voren in verband met 
interventies bij individuele casuïstiek. Hoewel de afbakening de afgelopen jaren steeds verder vorm 
heeft gekregen, is die soms voor onderwijsconsulenten – maar ook voor sommige andere partijen – niet 
helder bij casussen waar op een specifiek moment ook Gedragswerk wordt ingeschakeld. Een goede 
communicatie en presentatie van rol en werk van Gedragswerk (én van Onderwijsconsulenten) bij inter-
venties blijft daarom belangrijk. 
Anderzijds heeft de vraag om meer duidelijkheid betrekking op het geven van een beter beeld van de 
uitgevoerde werkzaamheden en waar mogelijk opbrengsten vanuit het oogpunt van transparantie en 
helderheid. Gedragswerk heeft de afgelopen jaren veel verschillende taken uitgevoerd waarbij tegelij-
kertijd ook speerpunten verschoven zijn. Meer helderheid kan dan bijdragen aan een correcter en meer 
up-to-date beeld van de organisatie en het imago versterken. Die grotere helderheid is, volgens ons, in 
de basis ook eenvoudig te realiseren door het openbaar beschikbaar maken van de jaarlijkse toelichting 
op de activiteiten, die nu het belangrijkste onderdeel vormt van de jaarverslaggeving aan OCW. Op die 
manier kan Gedragswerk zijn werk beter over het voetlicht brengen zonder af te doen aan zijn positie. 
Tegelijkertijd merken we op dat ook het ministerie van OCW, als subsidieverstrekker, een rol heeft in 
het verduidelijken van waarvoor de subsidie verstrekt wordt. Welke positie kent het ministerie toe aan 
Gedragswerk binnen het geheel van organisaties dat zich bezighoudt met leerplichtige leerlingen die 
tussen wal en schip (dreigen te) vallen en niet het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben? 
 
Het tweede verbeterpunt heeft betrekking op het verder verspreiden van in de regio’s opgedane erva-
ringen en kennis, zodat die ook voor anderen of andere situaties ingezet kan worden. Er bestaat behoef-
te aan goede voorbeelden en oplossingsrichtingen, die ook kan dienen om de dialoog voeren ‘waarom 
iets in de ene situatie wel en de andere niet werkt.  
We constateren dat de nieuwsbrieven, e-zines en methodieken die Gedragswerk voorheen verspreidde 
een beperkt bereik hadden (onder de huidige doelgroep gemeten), maar daarbinnen positief werden 
beoordeeld. Uit de evaluatie komt verder naar voren dat Gedragswerk nu vooral kennis deelt via de 
regionale en landelijke bijeenkomsten. Dat wordt over het algemeen positief beoordeeld. De vraag is of 



 

21 
 

er daarnaast energie gestoken moet worden in het opzetten en vullen van een (vorm van) kennisbank 
waarin Gedragswerk ervaringen deelt en wat de inhoud daarvan moet zijn. Gedragswerk zelf stelt dat 
die ervaringen vaak te veel situatiegebonden en specifiek zijn en geen kant en klaar over te hevelen 
aanpakken opleveren. Ze hebben daarom nu gekozen voor een verhalender vorm via vlogs en blogs op 
hun website.  
Het is aan te bevelen dat Gedragswerk en het ministerie van OCW – eventueel in samenspraak met het 
ministerie van VWS – de functie van kennisverspreiding evalueren, daarbij reflecterend op de vraag 
waar de behoefte ligt, of en op welke manier Gedragswerk aan die behoefte kan voldoen en wat daar-
voor de beste vorm is. Daarbij is het een belangrijke afweging hoeveel prioriteit hieraan moet worden 
gegeven en hoeveel tijd en middelen hierin kunnen worden gestoken. Eventueel is ook de vraag of hier 
andere partijen, zoals bijvoorbeeld het NJi, bij ingeschakeld kunnen worden. In die reflectie zou dan 
door Gedragswerk zelf de evaluatie van de onlangs aangepaste website en daar gekozen presentatie-
vormen kunnen worden meegenomen. 
 
Sturingsrelatie 
Bij de vraag naar verbeterpunten heeft OCW specifiek verzocht om hierbij de sturingsrelatie in ogen-
schouw te nemen. Deze sturingsrelatie hangt samen met de wijze waarop Gedragswerk wordt gefinan-
cierd: opdracht of subsidie. In dit geval betreft het een projectsubsidie die, omwille van de min of meer 
bestaande situatie van het structurele karakter, omgezet gaat worden in een instellingssubsidie. Door 
vast te houden aan een subsidie vindt sturing plaats op het in stand houden van de activiteiten van Ge-
dragswerk – die in het algemeen belang worden geacht – en niet op het leveren van specifieke (tegen)-
prestaties. Met een subsidie kan OCW recht doen aan de onafhankelijke positie die Gedragswerk in het 
veld heeft. Deze onafhankelijke positie wordt door betrokkenen ook als een belangrijk kenmerk ervaren 
voor het werk van Gedragswerk en het kunnen bereiken van resultaten. Dit neemt echter niet weg dat 
ook in een subsidierelatie verantwoording afgelegd dient te worden over de besteding van de subsidie-
gelden en dat deze beoordeeld moet kunnen worden op de doeltreffendheid en doelmatigheid.8 Waar 
OCW deze kan benutten voor reflectie op het doel en het structurele karakter van de subsidie, is dit ook 
voor Gedragswerk wenselijk. Hun voortbestaan is hierdoor minder gevoelig voor eventuele wijzigingen 
aan de kant van OCW (bijvoorbeeld in personeel of beleid). 
 
Als we vanuit deze sturingsrelatie kijken naar de mogelijke verbeterpunten voor Gedragswerk, springen 
de volgende aanbevelingen voor OCW eruit: 

 Gedragswerk wijst op de bijzondere en onafhankelijke positie die ze innemen en het ‘niet willen zijn 
van een winkel’. Deze positie bepaalt het potentiële succes van de organisatie, maar maakt het soms 
in de ogen van stakeholders onduidelijk wat de organisatie doet. Indien OCW deze positie onder-
steunt, dan vraagt dit ook erkenning in de manier van sturen. Het ministerie van OCW – en gezien de 
opdracht van Gedragswerk waar nodig samen met het ministerie van VWS – dient deze positie van 
Gedragswerk richting het veld (o.m. samenwerkingsverbanden en leerplicht) te verhelderen en 
daarbij onder meer in te gaan op het onderscheid tussen bestaande door de rijksoverheid gesubsidi-
eerde organisaties (denk onder meer aan de Onderwijsconsulenten). Enerzijds dient dit om de be-
leidsdoelen die de overheid nastreeft met de subsidies te verhelderen, anderzijds om een doelmati-
ge inzet van overheidsmiddelen te realiseren. 

 Gezien de activiteiten van Gedragswerk ligt het niet voor de hand om Gedragswerk te laten verant-
woorden op vooraf geformuleerde resultaatafspraken over bijvoorbeeld het aantal interventies, 
netwerkactiviteiten, bekendheid of tevredenheid. Het doel van Gedragswerk is – kort gezegd – om 
(weer) beweging te krijgen in vastgelopen lokale systemen rondom thuiszitters. Daarvoor wijken ze 
van gebaande paden af, waarbij ze het niet schuwen om tegen de stroom in te roeien en mensen op 
hun verantwoordelijkheden aan te spreken. In het kader van de sturing en verantwoording ten be-
hoeve van de doeltreffendheid raden we het ministerie van OCW en Gedragswerk aan duidelijke af-
spraken te maken over de te hanteren indicatoren, passend bij de vrije rol die Gedragswerk is toebe-
deeld. Wij denken daarbij onder meer aan vindbaarheid (i.p.v. bekendheid). Maar we denken ook 
aan periodieke evaluatie van de afgesproken activiteiten middels reflectie op de resultaten, de facto-

 
8 Rechtmatigheid van de besteding blijft hier buiten beschouwing. 
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ren die hierop van invloed waren en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor Gedrags-
werk. Zonder de vrije positie te veranderen, vraagt dit van Gedragswerk een meer systematische dan 
wel methodische werkwijze (bijvoorbeeld volgens een kwaliteitszorgcyclus (plan, do, check, act)). In 
de verantwoording kan dan worden ingegaan op de – veronderstelde – impact van en lessen uit de 
ondernomen activiteiten. Als mogelijke indicatoren hierbij kan gedacht worden aan de gerealiseerde 
dan wel door betrokken partijen ervaren ‘beweging in vastzittende situaties’, de inzet van Gedrags-
werk in regio’s waar relatief veel thuiszittersproblematiek bestaat of varianten hierop. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1 
Onderzoeksverantwoording 
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Surveyonderzoek 

In het kader van de evaluatie is een surveyonderzoek uitgezet onder relevante samenwerkingspartners 
van Gedragswerk. In de survey is aan de respondenten gevraagd of ze bekend zijn met (het werk van) 
Gedragswerk en, zo ja, hoe ze het werk van Gedragswerk beoordelen. Respondenten die direct betrok-
ken zijn geweest in een interventie van Gedragswerk kregen aanvullende vragen over de samenwerking 
en de mate waarin ze de interventie(s) van Gedragswerk belangrijk vonden voor het uiteindelijke resul-
taat. Ook zijn enkele vragen gesteld over de bijdrage van Gedragswerk aan het (structureel) verbeteren 
van de thuiszittersaanpak en de mate waarin de betrokkenheid van Gedragswerk heeft geleid tot het 
nemen van systematische maatregelen in de regio. Tot slot kregen de respondenten de mogelijkheid om 
aanbevelingen te formuleren over mogelijke verbeterpunten van het werk van Gedragswerk. De veld-
werkperiode van het surveyonderzoek betrof tweeënhalve week. 
 
Responsaantallen 
Om een breed beeld te schetsen van de ervaringen in het veld, is de survey via verschillende kanalen 
uitgezet. In totaal zijn er vijf verschillende kanalen ingezet. Samenwerkingsverbanden zijn direct door 
ons benaderd via hun algemene mailadres. Daarnaast hebben we door middel van een getrapte bena-
dering via Ingrado, de Onderwijsconsulenten, de VNG en Gedragswerk de relevante doelgroepen voor 
het onderzoek benaderd. Het surveyonderzoek heeft in totaal de ervaringen van 183 respondenten 
verzameld.  
 
Tabel B1.1 Respons opgesplitst naar benaderingskanaal 

 Totaal 

Samenwerkingsverbanden 74* 

Ingrado 54 

Onderwijsconsulenten 30 

Gedragswerk 21 

VNG 4 

Totaal 183 

* Dit is 49 procent van het totaal aantal samenwerkingsverbanden. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Om te beginnen zijn alle samenwerkingsverbanden (151) benaderd met behulp van een panel met daar-
in het algemene e-mailadres en enkele achtergrondgegevens van het samenwerkingsverband. Elk sa-
menwerkingsverband heeft een persoonlijke link ontvangen naar de vragenlijst, waarmee de survey 
maximaal één keer ingevuld kon worden. Een week na verzending hebben de samenwerkingsverbanden 
die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld een reminder ontvangen. De uitvraag resulteerde in een 
responsaantal van 74. Hiermee heeft ongeveer de helft (49%) van alle samenwerkingsverbanden gerea-
geerd op de survey.  
 
Daarnaast is er respons uit elke regio verzameld (tabel B1.4). De mate van respons uit de regio’s is in lijn 
met het aantal samenwerkingsverbanden in de regio: er is relatief meer respons uit de regio’s met veel 
samenwerkingsverbanden (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant). Verder zien we dat er geen 
noemenswaardige verschillen zijn tussen de regio’s in de mate waarin Gedragswerk bekend is binnen de 
regio (tabel B1.5 en tabel B1.6). Op basis van deze responsgegevens kunnen we stellen dat we een 
breed en representatief beeld hebben verzameld over de ervaringen en beelden van samenwerkings-
verbanden ten aanzien van Gedragswerk. 
 
Leerplicht/RMC 
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van leerplicht- en RMC-medewerkers is via de rayon-contactper-
sonen van Ingrado de survey uitgezet. Ingrado heeft de begeleidende uitnodigingsmail met daarin een 
algemene link naar de survey gemaild naar haar rayon-medewerkers. De contactpersonen hebben ver-
volgens de uitnodigingsmail of link verder verspreid onder hun collega’s. In totaal hebben 54 responden-
ten via de link van Ingrado gereageerd op de survey. 

Bijlage 1 – Onderzoeksverantwoording 
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Door de getrapte uitvraag hadden we minder grip op het uitvraagproces. In sommige regio’s, met name 
Noord-Brabant, zien we dat de uitnodigingsmail breder is doorgezet dan in de andere regio’s. Dit resul-
teert in een relatief scheve verdeling van de respons naar gelang de regio’s. We constateren echter dat 
de bekendheid met Gedragswerk onder de responderende leerplichtambtenaren en RMC-vertegen-
woordigers niet significant verschilt tussen de regio’s (tabel B1.5 en tabel B1.6). Het al dan wel of niet 
reageren op de survey (of doorzetten van de uitnodigingsmail) lijkt dus niet beïnvloed door de mate van 
bekendheid met Gedragswerk. Hiermee stellen we dat de ervaringen en beelden over Gedragswerk van 
de responderende leerplicht- en RMC-vertegenwoordigers, ondanks de regionale verschillen in de res-
pons, voldoende representatief zijn. 
 
Onderwijsconsulenten 
Ook onderwijsconsulenten is gevraagd de survey in te vullen. Er is een openbare link gedeeld met de 
contactpersoon van Onderwijsconsulenten die vervolgens de link met uitnodiging heeft gedeeld met 
collega’s. In totaal hebben 30 onderwijsconsulenten de survey ingevuld. 
Het valt op dat de algemene tevredenheid van de onderwijsconsulenten ten aanzien van het werk van 
Gedragswerk beduidend lager is dan die van de andere onderzoeksdoelgroepen. Mogelijk is dit te ver-
klaren door de concurrerende positie met Gedragswerk. Bij de interpretatie van de surveyuitkomsten 
voor deze groep wordt deze positie meegewogen. 
 
Anders 
Tot slot is de VNG en Gedragswerk zelf gevraagd om de link naar de survey te delen met hun netwerk 
van respectievelijk gemeentelijke beleidsmedewerkers en contacten uit casusinterventies en overige 
contacten. De VNG heeft een oproep geplaatst in haar nieuwsbrief. Dit resulteerde in een respons van 
vier beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Gedragswerk heeft de uitnodiging gestuurd 
naar contacten binnen hun mailbestand. De mailing van Gedragswerk heeft geleid tot 21 respondenten 
uit diverse werkvelden. 
Het valt op dat de respondenten die de vragenlijst via de link van Gedragswerk hebben ingevuld bedui-
dend meer tevreden zijn over het werk van Gedragswerk ten opzichte van de andere onderzoeksgroe-
pen. Er is dus mogelijk sprake van een selectie effect (tevreden contactpersonen die zijn benaderd door 
Gedragswerk hebben vaker de vragenlijst ingevuld dan ontevreden contactpersonen). Voor de interpre-
tatie van de surveyresultaten voor deze groep wordt dit mogelijke selectie effect meegewogen. 
 
Indeling functiecategorieën 
De respons van de verschillende kanalen is samengevoegd. Vervolgens is een indeling gemaakt op basis 
van functiecategorie. De resultaten worden in het hoofdrapport uiteengelegd op basis van deze inde-
ling: 
1. Samenwerkingsverband (Coördinator samenwerkingsverband, Trajectbegeleider bij het samenwer-

kingsverband, Beleidsmedewerker samenwerkingsverband, Directeur/bestuurder samenwerkings-
verband, overige ‘anders’ categorie ingevuld door respondenten via link SWV) 

2. Leerplicht/RMC (Leerplichtambtenaar, RMC-coördinator, RMC-loopbaanbegeleider, RMC-beleids-
medewerker) 

3. Onderwijsconsulenten 
4. Anders (Ouder, Beleidsmedewerker gemeente, Overig) 
 
Tabel B1.2 Functie ingedeeld naar categorie  

 N % 

Samenwerkingsverband 77* 43 

Leerplicht/RMC 50 27 

Onderwijsconsulenten 30 16 

Anders 26** 14 

Totaal 183 100 

* Drie respondenten geven aan trajectbegeleider/directeur te zijn bij een samenwerkingsverband, maar hebben de 
vragenlijst niet ingevuld via de link van het SWV. 

** Onder ‘anders’ vallen o.a. 4 beleidsmedewerkers van de gemeente, 1 ouder, een teammanager, directeur be-
stuurder lokaal team, VSV-participatiecoach, ggz-psycholoog etc. Een relatief groot deel van deze categorie 
heeft de vragenlijst ingevuld via de link die is uitgezet door Gedragswerk.  
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Tabel B1.3 Respons naar regio (provincie) [meerkeuze] 

 N % 

Noord-Brabant 49 27% 

Zuid-Holland 30 16% 

Gelderland 25 14% 

Noord-Holland 22 12% 

Utrecht 17 9% 

Drenthe 14 8% 

Overijssel 13 7% 

Limburg 16 9% 

Friesland 10 5% 

Flevoland 7 4% 

Groningen 4 2% 

Zeeland 4 2% 

Landelijk 7 4% 

Totaal 218 119% 

 
Tabel B1.4  Respons naar regio en functiecategorie 

  N % % of Cases 

Samenwerkingsverband Groningen 2 2% 3% 

 Friesland 3 4% 4% 

 Drenthe 6 7% 8% 

 Overijssel 6 7% 8% 

 Flevoland 3 4% 4% 

 Gelderland 10 12% 13% 

 Utrecht 5 6% 7% 

 Noord-Holland 13 16% 17% 

 Zuid-Holland 12 14% 16% 

 Zeeland 2 2% 3% 

 Noord-Brabant 15 18% 20% 

 Limburg 5 6% 7% 

 Landelijk 1 1% 1% 

 Totaal 83 100% 111% 

Leerplicht/RMC Friesland 2 4% 4% 

 Drenthe 3 6% 6% 

 Overijssel 2 4% 4% 

 Gelderland 3 6% 6% 

 Utrecht 2 4% 4% 

 Noord-Holland 1 2% 2% 

 Zuid-Holland 8 16% 16% 

 Zeeland 1 2% 2% 

 Noord-Brabant 24 49% 50% 

 Limburg 4 8% 8% 

 Totaal 51 100% 102% 
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Tabel B1.4  Respons naar regio en functiecategorie 

  N % % of Cases 

Onderwijsconsulenten Groningen 2 4% 7% 

 Friesland 2 4% 7% 

 Drenthe 4 8% 13% 

 Overijssel 4 8% 13% 

 Flevoland 4 8% 13% 

 Gelderland 10 19% 33% 

 Utrecht 7 14% 23% 

 Noord-Holland 6 12% 20% 

 Zuid-Holland 7 14% 23% 

 Zeeland 1 2% 3% 

 Noord-Brabant 3 6% 10% 

 Limburg 2 4% 7% 

 Totaal 52 100% 173% 

Anders Friesland 3 10% 13% 

 Drenthe 1 3% 4% 

 Overijssel 1 3% 4% 

 Gelderland 2 7% 8% 

 Utrecht 3 9% 12% 

 Noord-Holland 2 7% 8% 

 Zuid-Holland 3 10% 13% 

 Noord-Brabant 6 19% 25% 

 Limburg 5 16% 21% 

 Landelijk 6 19% 25% 

 Totaal 32 100% 129% 
 

Tabel B1.5 Bekendheid met Gedragswerk naar functiecategorie 

  N % 

Totaal Ik ken Gedragswerk goed 57 31% 

 Ik ken Gedragswerk enigszins 58 32% 

 Ik heb van Gedragswerk gehoord 24 13% 

 Ik ken Gedragswerk niet 44 24% 

 Totaal 183 100% 

Samenwerkingsverband Ik ken Gedragswerk goed 24 31% 

 Ik ken Gedragswerk enigszins 32 42% 

 Ik heb van Gedragswerk gehoord 10 13% 

 Ik ken Gedragswerk niet 11 14% 

 Totaal 77 100% 

Leerplicht/RMC Ik ken Gedragswerk goed 5 10% 

 Ik ken Gedragswerk enigszins 11 22% 

 Ik heb van Gedragswerk gehoord 9 18% 

 Ik ken Gedragswerk niet 25 50% 

 Totaal 50 100% 

Onderwijsconsulenten Ik ken Gedragswerk goed 12 40% 

 Ik ken Gedragswerk enigszins 13 43% 

 Ik heb van Gedragswerk gehoord 4 13% 

 Ik ken Gedragswerk niet 1 3% 

 Totaal 30 100% 

Anders Ik ken Gedragswerk goed 16 62% 

 Ik ken Gedragswerk enigszins 2 8% 

 Ik heb van Gedragswerk gehoord 1 11% 

 Ik ken Gedragswerk niet 7 27% 

 Totaal 26 100% 
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Tabel B1.6 Bekendheid met Gedragswerk naar regio 

 Goed Enigszins Van gehoord Niet Totale N 

 N % N % N % N % N 

Groningen 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4 

Flevoland 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7 

Utrecht 9 53% 2 12% 2 12% 4 24% 17 

Friesland 4 43% 5 43% 0 0% 1 14% 10 

Noord-Holland 10 40% 7 35% 2 10% 3 15% 21 

Drenthe 5 33% 6 42% 0 0% 3 25% 12 

Gelderland 10 32% 6 27% 5 23% 4 18% 25 

Zuid-Holland 8 21% 9 32% 4 14% 9 32% 30 

Limburg 7 18% 1 9% 5 45% 3 27% 16 

Overijssel 2 17% 5 33% 3 25% 3 25% 13 

Noord-Brabant 10 18% 18 33% 10 18% 17 31% 55 

Zeeland 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4 

Landelijk 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 

Totaal 78 35% 67 30% 31 14% 48 22% 221 
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