Checklist voor organisaties om verzoeken tot deelname aan
onderzoek af te wegen
Conform haar werkplan 2021 heeft de werkgroep landelijke onderzoeksagenda een checklist
gemaakt voor leden en het bureau van Valente om verzoeken tot deelname aan onderzoek af te
kunnen wegen. In onderstaande checklist zijn organisatorische en praktische vragen opgenomen en
strategische, beleidsmatige overwegingen (hoe relevant is een onderzoeksaanvraag in het kader van
onze beleidsprioriteiten, strategische samenwerking of passend bij landelijke thema's). De checklist is
bedoeld als hulpmiddel voor het gesprek binnen je organisatie: gaan we wel of niet in op dit verzoek
om mee te doen aan onderzoek?

Algemene vragen en organisatorische aspecten
1. Aanvrager (naam/organisatie/contactgegevens)
2. Doel en samenvatting van de onderzoeksvraag
3. Verwachte looptijd en planning van het onderzoek
4. Concrete vraag aan mijn instelling / organisatie / Valente
5. Samenwerking, begeleiding en belasting:
▪ Met welke organisatie(s) wordt samengewerkt?
▪ Welke begeleiding is nodig vanuit onze organisatie (tijdsinvestering in relatie tot
opbrengsten)?
6. Financiën en middelen
▪ Welke financiële bijdrage wordt van ons gevraagd?
▪ Zijn er uren voor inzet vanuit onze instelling opgenomen in onderzoeksaanvraag / is
er nog ruimte om dit te laten opnemen?

Checklist ter afweging aanvraag:
1. Missie/visie: is de aanvraag in overeenstemming met onze visie, missie en kernwaarden?
2. Sluit dit onderzoek aan bij de onderzoeksthema en beleidsprioriteiten van onze organisatie?
▪ ….....
▪ ….....
(beleidsprioriteiten / thema's jaarlijks aanvullen)
3. Sluit dit onderzoek aan bij de beleidsprioriteiten en thema's van de landelijke
onderzoeksagenda 2020 – 2024 van Valente?
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Thema's
Doelgroep in beeld
Preventie, werken aan de voorkant
Integrale en onderbouwde aanpak
huiselijk geweld
Inzet ervaringsdeskundigheid en
destigmatisering
Van handelingsverlegenheid naar
handelingsbereidheid
Wijkgericht werken /
ambulantisering / beschermd thuis
/ innovatieve woonvormen

JA = X

Inhoudelijke beleidsprioriteiten
Toegang tot zorg en begeleiding,
landelijke toegankelijkheid
Doordecentralisatie
Destigmatisering

JA = X

Bestrijding armoede en schulden
Huisvesting

4. Is het onderzoek van landelijk/regionaal/lokaal strategisch belang voor onze organisatie of de
branche?
▪ Draagt het bij aan voor onze organisatie (of de branche) relevante
beleidskaders/programma's en/of wordt het geïnitieerd door strategische
samenwerkingspartners?
5. Wat is de meerwaarde voor clienten en ervaringsdeskundigen van dit onderzoek?
▪ Hoe worden clienten betrokken?
▪ Hoe worden ervaringsdeskundigen betrokken?
6. Draagt dit onderzoek bij aan meer inzicht of handvatten voor ontwikkeling van praktijk of
beleid?
▪ Denk hierbij bijvoorbeeld aan: onderbouwing/doorontwikkeling van door ons
gehanteerde interventies/methodieken, het ontwikkelen van instrumentarium
7. Privacy en ethiek
▪ Voldoet het onderzoek aan eisen rondom AVG?
▪ Spelen er mogelijk privacy of ethische dilemma's bij dit onderzoek?
8. Andere specifieke overwegingen voor onze organisatie:
Voor vragen of de word-versie kan je contact opnemen met info@valente.nl
Deze checklist is tot stand gekomen met dank aan Maurits Beenackers, beleidsadviseur/commissie
onderzoek Lister, en lid van de werkgroep landelijke onderzoeksagenda.
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