
Tool 1.3 Stroomschema ‘Nieuwe gegevens nodig?’

Stel doelen: wat wil je als instelling bereiken met de hulp die je biedt, wat is de ambitie?

• Zorg dat doelen SMART geformuleerd zijn. Hierbij kan de SMARTcard helpen.

Stel doelen: wat wil je als instelling bereiken met de hulp die je biedt, wat is de ambitie?

• Zorg dat doelen SMART geformuleerd zijn. Hierbij kan de SMARTcard helpen.

Bepaal welke nieuwe gegevens je nodig hebt en hoe je deze gaat verzamelen. 

Welke informatie heb je nodig?

• Wat moet je weten om te kunnen bepalen of  

de doelen gehaald zijn?

Je hoeft geen 

nieuwe informatie 

te verzamelen. 

Kun je doelen aanpassen, zodat met 

de huidige informatie bepaald kan 

worden of de doelen behaald zijn?

Welke informatie heb je al?

• Denk bijvoorbeeld aan informatie die al 

beschikbaar is in het EPD of vragenlijsten die 

al worden ingevuld door cliënten tijdens het 

hulpverleningsproces.

Ja Niet helemaal Nee

Ja Nee

Doe een kleine aanpassing aan je doelen. Je 

hoeft geen nieuwe informatie te verzamelen. 
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