Infosheet Workshops Effectmeting

• Aan het einde van de workshop heeft iedere deelnemer een opzet voor
een onderzoeksplan.

VOOR WIE ZIJN DEZE WORKSHOPS?
Het spreekt voor zich dat u toezicht wilt inzetten dat het meeste
resultaat heeft. Met effectmeting kunt u inzichtelijk maken welke
toezichtsactiviteiten het meest succesvol zijn en welke activiteiten
voor verbetering vatbaar. In deze workshop leert u hoe een
effectmeting te doen. De workshop is er in twee varianten: basis
en verdieping.
INHOUD WORKSHOPS

Het CCV en het meerjarenprogramma “Effecten van Toezicht” van de Inspectieraad
hebben samen de handreiking Effecten van toezicht en handhaving meten uitgegeven.
Wij helpen u graag de theorie vanuit deze handreiking te vertalen naar de praktijk.
Daarvoor bieden wij de keuze uit twee type workshops: basis en verdiepend.

Basis workshop

• Deelnemers aan de basisworkshop krijgen inzicht in de kansen van een
effectmeting.
• Deelnemers leren een geschikte vorm van evalueren te kiezen.
• Deelnemers weten welke plaats effectmeting in de toezicht- en beleidsyclus
inneemt.
• Deelnemers bepalen aan de hand van een eigen casus welk type onderzoek
hiervoor geschikt is.

Verdiepingsworkshop

• Deelnemers leren doelen en onderzoeksvragen formuleren.
• Deelnemers leren welk onderzoeksmodel en welke methode van dataverzameling geschikt is voor welk doel.

Voor medewerkers van bij de Inspectieraad aangesloten rijksinspecties en
agendaleden zijn de workshops gratis. Medewerkers van markttoezichthouders en
decentrale overheden betalen € 250.

INCOMPANY EN OPEN INSCHRIJVING

De workshops worden op inschrijving en incompany aangeboden.
De eerste workshops op inschrijving vinden in 2012 op de volgende data plaats.
Basisworkshops:

Verdiepingsworkshops:

8 mei
22 mei
3 juli
11 sept

26 juni
2 oktober

Meld u snel aan, want het aantal deelnemers is beperkt. Deelnemers ontvangen de
Handreiking Effecten van toezicht en handhaving meten. Om deel te nemen aan een
verdiepingsworkshop is deelname aan een basisworkshop verplicht
De workshops vinden plaats bij het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht van 13.00-17.00.
Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan.
MEER INFORMATIE:
Voor meer informatie over de open inschrijving workshops kunt u contact opnemen
met Anne-Marie Smits van het CCV (anne-marie.smits@hetccv.nl).
Voor informatie over de incompany workshops kunt u contact opnemen met Marielle
Klerks van het meerjarenprogramma “Effecten van Toezicht” (M.Klerks@owinsp.nl).

