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CHAPTER 11 

Summary in Dutch: 
Samenvatting in het Nederlands 



Nederlandse samenvatting 

ACHTERGROND 
 

 Evidence-based medicine is een methodiek die in de jaren ’90 is ontwikkeld binnen 
de geneeskunde. Uitgangspunt bij evidence-based medicine is dat medische 
beslissingen zo veel mogelijk gebaseerd dienen te zijn op de best beschikbare 
'evidence' uit verschillende bronnen. Deze ‘evidence’ kan afkomstig zijn uit 
wetenschappelijk onderzoek, maar ook de klinische ervaring van de arts en de 
persoonlijke waarden en voorkeuren van de patiënt worden beschouwd als evidence. 
 
 
DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT 
 

Het doel van dit proefschrift is om te bepalen of de principes van evidence-based 
medicine ook toepasbaar zijn op het gebied van management, en zo ja, hoe? Deze 
vraag wordt beantwoord door middel van acht artikelen die ieder een aparte subvraag 
beantwoorden. De uitkomst van deze subvragen wordt hieronder samengevat. 
 
 
DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VAN DIT PROEFSCHRIFT 
 
Hoofdstuk 2: Wat zi jn de verschi l len en overeenkomsten tussen 
geneeskunde en management en wat kunnen managers en academici 
leren van evidence-based medicine? 
 

Door sommige managers en academici wordt gesuggereerd dat de principes van 
evidence-based medicine niet toepasbaar zijn op management. Een organisatie is 
immers geen lichaam, zo wordt betoogd, bovendien leent de managementpraktijk zich 
niet of nauwelijks voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er in management 
een grote kloof tussen praktijk en wetenschap omdat managers en wetenschappers in 
gescheiden werelden leven. De belangrijkste bevinding van dit hoofdstuk is echter dat 
de factoren die op dit moment de toepassing van evidence-based management in de 
weg staan grotendeels dezelfde zijn als die twee decennia geleden de ontwikkeling 
van evidence-based medicine belemmerden. Zo is het in beide disciplines moeilijk om 
met wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat er een causaal verband bestaat 
tussen een interventie en een uitkomst en zijn er vaak meerdere factoren die een rol 
spelen. Ditzelfde geldt voor de kloof tussen praktijk en wetenschap. Ook in de 
geneeskunde hebben dokters en wetenschappers lange tijd in gescheiden werelden 
geleefd, met als gevolg dat uitkomst van onderzoek niet werd toegepast in de praktijk. 
Echter, in de geneeskunde heeft evidence-based medicine beide werelden juist dichter 
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bij elkaar gebracht en heeft fundamenteel geneeskundig onderzoek steeds meer plaats 
gemaakt voor toegepast medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met zorgprofessionals. Mede hierdoor hebben dokters en 
verpleegkundigen tegenwoordig meer oog en respect voor de uitkomst van 
wetenschappelijk onderzoek, met als gevolg dat belangrijke onderzoeksuitkomsten 
over het algemeen sneller worden toegepast dan 25 jaar geleden. De constatering dat 
in management wetenschappers en professionals in gescheiden werelden leven en dat 
daardoor de uitkomst van onderzoek in de praktijk niet wordt toegepast blijkt bij 
nadere beschouwing dus eerder een argument voor dan tegen evidence-based 
management.  

Een tweede belangrijke bevinding van dit hoofdstuk is dat de initiatieven die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de acceptatie en verspreiding van evidence-
based medicine mogelijk ook in management het verschil kunnen maken. Daarbij gaat 
het met name om de volgende initiatieven: (1) de ontwikkeling van cursussen op het 
gebied van evidence-based medicine en de integratie van de 5-staps benadering in het 
opleidingscurriculum; (2) de publicatie van een handboek waarin beschreven wordt 
hoe evidence-based medicine in de medische praktijk kan worden toegepast; (3) de 
oprichting van het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine dat ondersteuning 
biedt aan dokters en opleiders en gratis onderwijsmateriaal beschikbaar stelt; en (4) 
het opzetten van een database met systematic reviews om de toegankelijkheid tot 
wetenschappelijke onderzoek te vergroten.  
 
Hoofdstuk 3: Wat is de huidige kwaliteit van het wetenschappeli jk 
onderzoek op het gebied van (verander)management? 
 

 Als we uitgaan van het principe dat in management, nets als in de geneeskunde,  
beslissingen mede genomen zouden moeten worden op basis van de uitkomst van 
wetenschappelijk onderzoek, rijst uiteraard de vraag hoe valide en betrouwbaar dit 
onderzoek is. Om deze vraag te beantwoorden is een systematic review uitgevoerd van 
studies op het gebied van verandermanagement die in de afgelopen dertig jaar 
gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften. Een kritische beoordeling van de 
563 geïncludeerde studies toont aan dat, ondanks het feit dat het aantal enorm is 
toegenomen, de interne validiteit van het onderzoek ernstig te wensen overlaat. De 
interne validiteit is in de wetenschap een belangrijke kwaliteitsindicator die aangeeft in 
hoeverre alternatieve verklaringen voor de uitkomst van het onderzoek mogelijk zijn. 
De conclusie is dan ook dat managers voorzichtig moeten zijn met het betrekken van 
onderzoeksuitkomsten in hun beslissingen en eerst goed moeten kijken naar de 
(methodologische) kwaliteit van de studie. Het hoofdstuk eindigt met een oproep tot 
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een discussie binnen het vakgebied over hoe we in deze verontrustende situatie 
terecht zijn gekomen en wat gedaan zou kunnen worden om de situatie te verbeteren.  
  
Hoofdstuk 4: Hoe kunnen onderzoekers de interne val iditeit van het 
onderzoek op het gebied van management-interventies te vergroten? 
 

 De bevindingen van het onderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 3 hebben een 
discussie teweeggebracht tussen toonaangevende onderzoekers op het gebied van 
verandermanagement. In hoofdstuk 4 worden hun vragen beantwoord, 
misinterpretaties gecorrigeerd, en wordt uitgebreid ingegaan op hun opmerkingen. In 
het hoofdstuk worden verschillende voorbeelden gegeven hoe de interne validiteit van 
een onderzoek vergroot kan worden. Daarnaast wordt er op gewezen dat het 
methodologische repertoire van management-onderzoekers beduidend minder breed 
is dan dat van hun medische collega’s. Dit suggereert dat onderzoekers niet zo bekend 
zijn met het brede scala aan quasi experimentele en observationele onderzoeksdesigns. 
Deze onbekendheid komt onder meer tot uitdrukking in de uitkomst van het 
onderzoek dat besproken wordt in hoofdstuk 3  — van de 563 geïncludeerde studies 
gebruikten slechts 5% van de onderzoekers een cohort of case-control design. In 
hoofdstuk 4 wordt daarom opgeroepen om meer gebruik te maken van deze 
onderzoeksdesigns en wordt een voorbeeld gegeven van een case-control studie op 
het gebied van management. 
 
Hoofdstuk 5. Wat is de toegevoegde waarde van een rapid evidence 
assessment voor managers en organisaties? 
 

Al tijdens het begin van de evidence-based medicine beweging was het duidelijk 
dat niet iedere dokter in staat zou zijn om zelfstanding in onderzoeks-databases naar 
relevantie studies te zoeken en de uitkomsten op hun methodologische kwaliteit te 
beoordelen. Om deze reden werden medische onderzoekers aangemoedigd om 
zogenaamde pre-appraised (kritisch beoordeelde) evidence-samenvattingen te maken, 
zodat dokters snel de best beschikbare wetenschappelijke evidence over een medisch 
onderwerp konden raadplegen. Er bestaan verschillende soorten pre-appraised 
evidence-samenvattingen, zoals systematic reviews (beschreven in hoofdstuk 3) en 
zogenaamde ‘rapid evidence-assessments’. Om te illustreren hoe een rapid evidence 
assessment wordt uitgevoerd en hoe de uitkomst van waarde kan zijn voor de 
managementpraktijk wordt in dit hoofdstuk een praktijkvoorbeeld gegeven van een 
rapid evidence assessment naar de factoren die van invloed zijn op de performance van 
kenniswerkers. Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat het mogelijk is om in korte tijd een 
groot aantal kwalitatief goede studies te vinden — in dit geval 20 meta-analyses. De 
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uitkomst van deze meta-analyses geven aan dat (1) sociale cohesie; (2) de 
(gepercipieerde) ondersteuning door de directe leidinggevende; (3) de mate waarin 
informatie binnen een team wordt gedeeld; (4) duidelijke doelen; (5) communicatie 
met collega’s buiten het eigen team of de organisatie; en (6) vertrouwen (onderling en 
in het management) de zes factoren zijn die de grootste impact hebben op de 
performance van kenniswerkers.  
 
Hoofdstuk 6: Hoe kunnen managers de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
meta-analyses en systematic reviews krit isch beoordelen? 
 

In een perfecte wereld zou de interne validiteit van alle wetenschappelijk studies zo 
sterk zijn dat niemand hoeft te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 
Helaas bestaat een perfecte wereld niet, dus daarom zullen onderzoeksuitkomsten 
altijd kritisch beoordeeld moeten worden op hun validiteit en betrouwbaarheid, zelfs 
als het gaat om de uitkomsten van meta-analyses en systematic reviews. Meta-analyses 
en systematic reviews (het verschil tussen de twee is overigens niet altijd even duidelijk) 
worden sterk gepromoot door de evidence-based practice beweging, omdat ze 
beschouwd worden als de meest gezaghebbende vorm van wetenschappelijke 
evidence. Het is daarom belangrijk dat managers, net als dokters, in staat zijn om de 
methodologische kwaliteit en praktische relevantie van dergelijke studies te 
beoordelen. In hoofdstuk 6 wordt een beoordelingsmatrix gepresenteerd waarmee 
deze studies kritisch geëvalueerd kunnen worden. Hoewel de matrix oorspronkelijk 
voor medische studies is ontwikkeld laat dit hoofdstuk zien dat de methodologische 
principes waarop de matrix gebaseerd is ook van toepassing zijn op 
managementstudies. Om dit te illustreren wordt met behulp van de matrix een 
bekende systematic review van studies op het gebied van high performance 
organisaties kritisch geëvalueerd.  
 
Hoofdstuk 7: Wat zi jn de att itudes van managers met betrekking tot 
evidence-based management en welke belemmeringen zien zi j? 
 

 Hoofdstuk 7 presenteert de uitkomst van een survey van meer dan 1.500 managers 
en consultants in Nederland, België en de Verenigde Staten. De eerste belangrijke 
bevinding van dit onderzoek is dat managers en consultants in het algemeen 
geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke evidence. Sterker nog, de uitkomst suggereert 
dat de meeste managers en consultants positief staan tegenover evidence-based 
management en dat een grote meerderheid van mening is dat deze methodiek de 
kwaliteit van hun werk kan verbeteren. Dit is goed nieuws voor universiteiten en 
business schools die het gebruik van onderzoeksuitkomsten bij hun studenten willen 
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stimuleren. Het is ook een belangrijke boodschap voor onderzoekers — het betekent 
dat zij zouden moeten overwegen om de uitkomst van hun onderzoek ook te 
communiceren naar mensen uit de praktijk in plaats van zich uitsluitend te richten op 
de academische gemeenschap. 
 Een tweede belangrijke uitkomst is dat volgens managers en consultants de 
belangrijkste belemmering die de toepassing van evidence-based management in de 
weg staan grotendeels dezelfde zijn als die in geneeskunde, namelijk: gebrek aan tijd, 
te weinig kennis van wetenschappelijk onderzoek en de onleesbaarheid van 
wetenschappelijke artikelen. 
 De implicatie van deze bevinding is duidelijk. Zoals reeds besproken in hoofdstuk 5 
was reeds vanaf het begin van de evidence-based practice beweging duidelijk dat niet 
iedere professional in staat zou zijn om zelfstanding in onderzoeks-databases naar 
relevante studies te zoeken en de bevindingen op hun methodologische kwaliteit te 
beoordelen. Om evidence-based management dus een kans van slagen te geven zijn, 
net als in de geneeskunde, pre-appraised evidence-samenvattingen nodig, geschreven 
in heldere taal, die managers en consultants in staat stellen om snel de best 
beschikbare evidence te raadplegen over een onderwerp dat voor hen van belang is. 
Helaas zijn veel management-onderzoekers en academici nog onvoldoende overtuigd 
van het belang van dergelijke samenvattingen voor zowel de praktijk als de 
wetenschap. Dit betekent dat, voor wat betreft het wegnemen van belemmeringen 
voor de toepassing van evidence-based management, een belangrijke taak is 
weggelegd voor universiteiten en PhD programma’s. 

Hoofdstuk 8: Hoe ZRrd je een Evidence-Based (HR) Manager? 

Dit hoofdstuk geeft een stap-voor-stap benadering om een evidence-based (HR — 
human resource) manager te worden. De kernboodschap van het hoofdstuk is dat het 
issue van evidence-based management niet zozeer het feit is dat managers 
onvoldoende op de hoogte zijn van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten op hun 
vakgebied, maar vooral ook een kritische attitude met betrekking tot 
managementvraagstukken missen. Weten hoe je moet zoeken naar wetenschappelijke 
studies en hoe je de uitkomst kritisch moet evalueren zijn belangrijke evidence-based 
vaardigheden; echter, aannames ter discussie stellen en alternatieve opties overwegen 
is de eerste en wellicht belangrijkste stap om je besluitvormingsvaardigheid te 
verbeteren. Evidence-based management begint dus met jezelf en anderen te vragen 
“Hoe weet je dat?” en “Wat is de evidence?”. Helaas worden in organisaties kritische 
geesten niet altijd gewaardeerd. Kritische vragen stellen kan zelfs bedreigend zijn, 
vooral in organisaties waar beslissingen gemaakt worden op basis van HIPPOs (highest-
paid-person’s opinion — de mening van de medewerker met het hoogste salaris). Om 
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te voorkomen dat evidence-based managers bekend komen te staan als de ‘evidence-
politie’ is het daarom ook van belang om te leren hoe je op een sociaal vaardige en 
effectieve manier kritische vragen kunt stellen. 
 
Hoofdstuk 9: Wat zi jn de basisprincipes van evidence-based 
management? 
 

 In hoofdstuk 9 worden de basisprincipes van evidence-based management 
beschreven en geïllustreerd met een aantal voorbeelden. Tevens wordt beknopt en 
helder beschreven wat evidence-based management nu eigenlijk is — het gewetensvol, 
expliciet en oordeelkundig gebruik van (kritisch beoordeelde) evidence van 
verschillende bronnen, om de kans op een positieve uitkomst van een 
managementbeslissing (of interventie) te vergroten. 
 Het hoofdstuk beschrijft vervolgens de vier bronnen die geraadpleegd zouden 
moeten worden bij het nemen van een managementbeslissing: de uitkomst van 
wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijke evidence); cijfers, feiten en data vanuit 
de interne organisatie (organizational evidence); het oordeel van ervaren professionals 
(experiential evidence); en de waarden en belangen van degenen voor wie de uitkomst 
van het besluit gevolgen heeft (stakeholder evidence).  
 Het hoofdstuk beschrijft tevens waarom we evidence-based management nodig 
hebben. De meeste managers zijn geneigd om beslissingen te maken op basis van hun 
eigen persoonlijke ervaring. Helaas is dit een weinig betrouwbare vorm van evidence 
omdat deze vaak vertroebeld is door allerlei soorten biases en denkfouten. Bovendien 
zijn managers en consultants vaak onvoldoende op de hoogte van actueel 
wetenschappelijk onderzoek — er zitten vaak grote discrepanties tussen dat wat 
managers en consultants denken dat werkt en wat wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond. Het gevolg is dat wereldwijd miljoenen worden uitgegeven aan 
managementmethoden en interventies die niet effectief of zelfs schadelijk zijn voor 
organisaties en hun medewerkers. 
 Het hoofdstuk gaat vervolgens in op de betrouwbaarheid van evidence: evidence is 
nooit perfect, dus we moeten altijd kritisch kijken hoe geloofwaardig de evidence is. 
Dat geldt ook voor evidence afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. Evidence is 
niet hetzelfde als ‘bewijs’. Soms is de beste beschikbare evidence zo zwak dat het 
niemand overtuigt, en soms is de evidence zo sterk dat niemand twijfelt over de 
juistheid. In andere situaties is er heel weinig of zelfs geen enkele evidence 
voorhanden. In dergelijke gevallen hebben we geen andere optie dan een besluit te 
nemen op basis van de beperkte evidence die we hebben en te leren door te doen. Dit 
betekent pilots en experimenten opzetten en de uitkomst van 
managementbeslissingen achteraf systematisch evalueren. 
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 De belangrijkste boodschap van het hoofdstuk is dat evidence je nooit het 
antwoord geeft — in de meeste situaties komt evidence met een grote mate van 
onzekerheid. Evidence-based professionals nemen daarom nooit besluiten op basis van 
definitieve, solide, up-to-date informatie, maar op basis van waarschijnlijkheden, 
indicaties en voorlopige conclusies. Het belangrijkste punt van dit hoofdstuk is daarom 
dat de term ‘evidence-based’ niet verwijst naar de uitkomst maar naar het 
besluitvormingsproces, en dat evidence-based professionals vooral denken in termen 
van waarschijnlijkheid (in plaats van magic bullets). 
 
BESTEMMING BEREIKT? 
 

 Het doel van dit proefschrift is om te bepalen of de principes van evidence-based 
medicine ook toepasbaar zijn op het gebied van management, en zo ja, hoe? In 
hoofdstuk 1 is aangegeven dat deze vraag alleen beantwoord kon worden door eerst 
(acht) andere vragen te stellen. Sommige van deze vragen zijn beantwoord met 
empirisch onderzoek, andere vragen konden het beste beantwoord worden vanuit een 
professioneel perspectief. Op basis van het antwoord op de acht subvragen kan de 
hoofdvraag positief beantwoord worden: ja, de principes van evidence-based medicine 
zijn ook toepasbaar op het gebied van management. Desalniettemin is er een aantal 
kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomst van een aantal subvragen.  
 
Een aantal kanttekeningen en laatste gedachten (samenvatt ing) 
  

In hoofdstuk 2 wordt betoogd dat de huidige situatie in management opvallende 
overeenkomsten vertoont met de situatie waarin de geneeskunde zich 25 jaar geleden 
bevond. Mede om deze reden, zo wordt gesteld, is het aannemelijk dat de initiatieven 
die hebben bijgedragen aan de acceptatie en verspreiding van evidence-based 
medicine ook in management effectief zullen zijn. Dit hoofdstuk is oorspronkelijk 
gepubliceerd in 2012 als een hoofdstuk in het Oxford Handbook for Evidence-Based 
Management. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel progressie de evidence-based 
management beweging sindsdien heeft gemaakt door een deel van deze initiatieven 
na te volgen. Zo heeft de oprichting van het Center for Evidence-Based Management 
(CEBMa) door een groep academici van toonaangevende universiteiten geleid tot een 
internationale ‘virtuele’ netwerkorganisatie die managers en organisaties ondersteunt, 
onder andere via een website die bezocht wordt door meer dan 15.000 mensen per 
maand. Daarnaast worden er online cursussen aangeboden en is in 2014 een project 
gestart om een online database te ontwikkelen met evidence-samenvattingen over 
onderwerpen die relevant zijn voor de managementpraktijk. We hebben nog een lange 
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weg te gaan, maar de toekomst ziet er goed uit, dus in die zin heeft het ‘leren van 
evidence-based medicine’ reeds zijn vruchten afgeworpen. 

 In hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd dat, ondanks het feit dat het volume van 
managementonderzoek enorm is toegenomen, de interne validiteit ernstig te wensen 
overlaat. Dit lijkt een teleurstellende uitkomst, maar in de geneeskunde lijkt de situatie 
niet veel anders. Het McMaster PLUS project, een initiatief van Brian Haynes (een van 
de grondleggers van evidence-based medicine) scant jaarlijks meer dan 60.000 
medische onderzoeksartikelen die in meer dan 140 toonaangevende journals 
gepubliceerd worden. Na kritische evaluatie van de methodologische kwaliteit blijken 
slechts 3.000 artikelen te voldoen aan de minimale kwaliteitscriteria, wat neerkomt op 
een ‘ruis-reductie’ van 95%. Echter, van deze 3.000 artikelen blijken slechts 300 
artikelen relevant voor de medische praktijk. Dit betekent dat de uiteindelijke ‘signal-
to-noise’ ratio neerkomt op ongeveer 99,5%. Dit percentage is vergelijkbaar met de 
uitkomst van de systematic review die besproken wordt in hoofdstuk 3. Maar er is 
goed nieuws. Jaarlijks wordt heel veel onderzoek wordt gepubliceerd. Hierdoor zijn 
over veel onderwerpen die relevant zijn voor managers veel goede studies beschikbaar. 
Zoals hoofdstuk 5 laat zien kunnen dergelijke studies met een rapid evidence 
assessment snel gevonden worden (op het gebied van performance van kenniswerkers 
alleen al 20 meta-analyses die samen meer dan 1.000 effect sizes vertegenwoordigen).   

In hoofdstuk 9 worden de basis principes van evidence-based management 
besproken. Een van de meest hardnekkige misverstanden is dat evidence-based 
management vooral de nadruk legt op ‘scientific evidence’ — uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek. Dit misverstand is in tegenspraak met de definitie van 
evidence-based practice — dat beslissingen gebaseerd moeten zijn op de beste evidence 
van meerdere bronnen. Zelfs in de geneeskunde is dit misverstand wijdverbreid, wat 
heeft geleid tot een discussie over het oorspronkelijke doel van de grondleggers van 
evidence-based medicine. We moeten echter niet vergeten dat een van deze 
grondleggers, David Sackett, er al in 1996 op wees dat ‘zonder klinische expertise de 
medische praktijk het risico loopt om getiranniseerd te worden door wetenschappelijke 
evidence, want zelfs de beste wetenschappelijke evidence is soms niet van toepassing 
op een individuele patiënt’.   

Tot slot dient opgemerkt te worden dat sinds de introductie in de jaren ‘90 veel 
vakgebieden de basisprincipes van evidence-based medicine hebben overgenomen. Als 
gevolg daarvan hebben we nu evidence-based architecture, -conservation, -
criminology, -design, -economics, -education, -marketing, -nursing, -philanthropy, -
policing, -public policy en -social work. Het lijkt er dus op dat evidence-based practice 
hard op weg is om een belangrijke professionele kwaliteitstandaard te worden. Mede 
om deze reden is de term ‘evidence-based medicine’ in 2012 vervangen door de term 
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‘evidence-based practice’. Het doel van deze wijziging was om te benadrukken dat 
evidence-based professionals vaak meer gemeen hebben met evidence-based 
professionals in andere vakgebieden dan met collega’s binnen hun eigen vakgebied die 
de principes van evidence-based practice nog niet omarmd hebben.  
 
CONCLUSIES 
 

1. De principes van evidence-based medicine zijn ook toepasbaar op het gebied van 
management. 

2. De belemmeringen die op dit moment de ontwikkeling van evidence-based 
management in de weg staan, zijn dezelfde als die destijds de ontwikkeling van 
evidence-based medicine belemmerden. 

3. De instrumenten die in de geneeskunde ontwikkeld zijn voor de kritische evaluatie 
van wetenschappelijk onderzoek zijn ook toepasbaar op managementonderzoek. 

4. Managers zijn, over het algemeen, geïnteresseerd in wetenschappelijke evidence — 
een grote meerderheid is van mening dat evidence-based management de 
kwaliteit van hun werk kan verbeteren; echter, gebrek aan tijd, te weinig kennis 
van wetenschappelijk onderzoek en de onleesbaarheid van wetenschappelijke 
artikelen zijn belangrijke belemmeringen. 

5. Ondanks de toegenomen hoeveelheid van wetenschappelijke evidence is de 
interne validiteit vaak laag. Managers moeten daarom sceptisch zijn als het gaat 
om de validiteit en betrouwbaarheid van onderzoeksuitkomsten. 

6. Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management interventies zou 
flink gebaat zijn bij een toename van gecontroleerde studies met een hoge interne 
validiteit. 

7. Over veel onderwerpen die relevant zijn voor de managementpraktijk zijn 
voldoende studies van hoge kwaliteit beschikbaar om een evidence-based 
beslissing te kunnen nemen. 

8. Het uitvoeren van een rapid evidence assessment kan managers en organisaties 
helpen om betere beslissingen te nemen. 

9. Om betere, evidence-based beslissingen te kunnen nemen moeten managers 
toegang hebben tot objectieve, pre-appraised samenvattingen van relevant 
onderzoek. 

10. Zoals altijd: meer onderzoek is nodig.  




