
 

 

Internationale beleidskennis en internationaal onderzoek.  
Er is veel kennis beschikbaar en er is te weinig tijd om er kennis van te nemen (op het moment dat 

het benodigd is). Dan is het fijn om snel de ‘speld in de hooiberg te vinden’ Misschien helpt een 

link-lijst?  

 

Een oplossing om relatief snel de weg te vinden in de overdaad aan onderzoeken, 

beleidsconclusies van bijv. VN-, OESO- en EU-organisaties is een linklijst van ‘index-’ of 

de onderwerppagina’s. Natuurlijk vliegen de spreekwoordelijke ‘gebraden eenden niet 

direct in de mond’; er zal altijd nader zoek- en hersenwerk nodig zijn. 

 

Wat zijn de bewezen effectieve beleidsinstrumenten? 

D.w.z. onderzocht volgens de ‘gouden standaard’. Kijk 

eens in  

 de OESO Reform finder 

 What works Clearinghouse, 

 www.whatworksgrowth.org 

 

Dat helpt. Maar vaak zijn zulke kant-en-klaar doorlichtingen of meta-evaluaties er niet. 

Dan is een lijstje toegespitste ‘bookmarks’ om snel onderzoek te vinden wel fijn. Zo’n 

lijstje ziet u hier beneden, met een paar woorden over de organisatie – een goed 

verstaander heeft maar een half woord nodig. 

Soms is het een ingang naar een soort onderwerpen- of dossierlijst, soms is het ‘vrij 

zoeken’ op allerlei worden en zijn er ‘filters’ om scherper te selecteren. De organisatie 

zijn immers eigen baas. Even snel opgesomd van “dichtbij naar veraf”:  

 

EU  

- Alle documenten van het Europ.Parlement: klik maar hierop. In dat scherm is er 

vrij zoeken op alle mogelijke termen.  

 

NB  Zonder het gebruik van de filterknoppen is er gezocht op de twee 

woorden ‘labour’ en’market’ als voorbeeld. Zie dat het aantal gevonden 

resultaten kleiner wordt als de zoekopdracht “lalour market” is (dus niet los 

van elkaar maar tussen dubbel quotes en dus beslist achter elkaar in 

precies deze volgorde). Voegt u ‘-training’ toe, dan betekent het minteken 

dat het woord ‘training’ NIET in de tekst mag voorkomen. Voegt u ook nog 

‘research’ toe, of “policy brief” dan wordt de zoekopbrengst steeds kleiner.   

      Dit selectiespelletje heet: zoeken met Booleaanse operatoren. Heel 

handig om de speld in de hooiberg te vinden!  

 

- Alle documenten van de Eurpese Commissie; klik maar eens hierop. Ook hier: vrij 

zoeken en het spelletje met Booleaanse operatoren werkt hier ook weer. En zie 

wat de lijst aan filters is.  

- Eurofound, de EU-onderzoekorganisatie voor leef- en arbeidsomstandigheden 

heeft wiki-achtige ‘Stand van Zaken’-dossiers per Topic. Maar de rijkdom aan 

kennis komt pas echt in beeld door links op het pijltje te drukken bij ‘Select’, 

onder ‘Find info by topic’ 

OESO 

- Er zijn twee snelle manier om OESO-publicaties te vinden: 

1. door in de alfabetische lijst te kijken; 

2. of door naar de ‘topics’ te kijken waar publicaties al gegroepeerd zijn, bijv.: 

o Employment  

o Social affairs 

- Het nadeel is echter dat er dan niet zelf gefilterd en geselecteerd kan worden met 

die Boleaanse operatoren; bij ‘Advanced search’ kan dat weer wel maar zonder de 

voorselectie van employment of social affairs (dus als zelf term opgeven). 

- Maar… daar staat dan weer tegenover dat de OESO ook zgn. ‘policy briefs’ kent. 

Dit zijn synthese-notities (een soort wiki pagina) van de feiten, 

http://www.oecd.org/edu/reformsfinder.htm
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/
http://www.whatworksgrowth.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1&sortAndOrderBy=&fulltext=labour+market&reference=&relValue=&codeTypeDocu=&datepickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst=
http://ec.europa.eu/geninfo/query/index.do?QueryText=labour+market&op=Search&swlang=en&form_build_id=form-EvVKQZAv5Qoz3zFkcdyCiRSC6K5H_zCFZG3YIlBEI8M&form_id=nexteuropa_europa_search_search_form
https://www.eurofound.europa.eu/topic
http://www.oecd.org/about/atozindexa-b-c.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/employment
http://www.oecd-ilibrary.org/socialissues
http://www.oecd-ilibrary.org/search/advanced


 

 

onderzoekresultaten en bewezen beleidsmaatregelen. Een kant-en-klare lijst is 

hier te vinden.  

 

ILO 

- Ook hier een ‘topic’-lijst die bij aanklikken van het plusje ([+]) verdere 

uitsplitsingen laat zien. 

- Ook de ILO kent zgn. ‘policy briefs’ kent. Dit zijn synthese-notities (een soort wiki 

pagina) van de feiten, onderzoekresultaten en bewezen beleidsmaatregelen. Niet 

kant-en-klaar in een lijst maar misschien helpt dit. 

- En natuurlijk staat de zoekregel het gebruik van Boleaanse operatoren toe. 

 

Het aardige van deze internationale sites is dat er bijna standaard een knop is om zgn. 

‘landrapporten’ op te vragen. Per land is dan een stelsel voor de arbeidsmarkt of het 

sociaal beleid, of op specifieke aspecten daarvan. Dat bespaart u een geweldige klap 

werk! 

 

Tip: als er meerdere landrapporten zijn, dan is er ook een ‘synthese rapport’ waarin over 

meerdere landrapporten bezien beleidslessen getrokken worden. Dat is vaak nog 

waardevoller dan alleen het NL-landrapport waarin de blik in principe beperkt is tot het 

eigen landje; lessen van en in andere landen ontbreken dan….   

http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-centre-policy-briefs_20771681
http://www.ilo.org/global/topics/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/Search5/search.do?searchLanguage=en&searchWhat=%22policy+brief%22

