
Tool 1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname LDJ

A. Inventarisatie huidige stand van zaken desbetreffende instelling

0. In welke sector (jeugdzorg, LVB, psychiatrie/GGZ) ligt de oorsprong van de instelling en wat zie je daar eventueel nog 

van terug op dit moment (bijv. invloed op het zorgaanbod, keuze instrumenten, doelgroep)?

1. Welk hoofdvarianten in zorgaanbod zijn er binnen jullie instelling te onderscheiden? 

jeugdzorg PLUS crisiszorg (groep/gezin) gezinsopnames

open residentie ambulante interventies (kind/gezin) speciaal onderwijs (SO/VSO)

pleegzorg kamertraining/KTC schoolbegeleiding (ambulant)

gezinshuizen dagbehandeling (MKD/boddaert) overig, namelijk…………

2. Hoe is jullie zorgaanbod vertaald naar de inrichting van Bergop?

Locatie = bijv. regio’s, plaatsnamen, locatienamen  

Module =  …………….bijv. namen van interventies

Team =  …………….bijv. namen van teams, naam fysieke teamlocatie, etc

Hulpverlener = …………….bijv. algemene instellingshulpv., naam specifieke hulpv.

3. Welk cliëntregistratiesysteem gebruiken jullie?

4. Is er een koppeling tussen het cliëntregistratiesysteem en Bergop?

5. Gebruiken jullie nu al iets van een ROM-meting 

a. Zo ja; wat zijn jullie ervaringen tot nu toe met het gebruik van ROM middels BergOp (of eventueel via een ander 

systeem) en kwaliteitsverbetering? 

6. Gebruiken jullie al een dashboard/business intelligence tool waarmee vragenlijstgegevens (of kengetallen daarover) 

teruggekoppeld worden. Zo ja, welke?

a. Hoe zijn de ervaringen daar op dit moment mee. (Wat vind je prettig? Wat niet? Wat werkt? Wat mis je nog? Wat 

zijn je wensen?)
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B. Implementatie

Intro: Bij deelname aan het LDJ is het de bedoeling de resultaten van (een deel van) jullie geleverde zorg ANONIEM te 

delen in de databank met daarbij de (onderzoeks)vragen die jullie graag beantwoord zouden willen zien. Jullie bestuurder 

heeft aangegeven hieraan mee te willen werken. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende vragen van belang. 

Inhoudelijk 

1. Waarover willen jullie meer weten (en dus de gegevens van delen met het LDJ)? Dit kan per zorgaanbod/teams/

interventie/traject verschillen.

Doorvragen op interesse in:

• Welke vragenlijsten/informatie 

• Onderscheid naar leeftijd, geslacht, etniciteit, behandelintensiteit ed.

• Gegevens van 

 - start,

 - tijdens behandeling (oa leefklimaat, opvoedrelatie, tevredenheid, zelfredzaamheid),

 - einde behandeling of follow up.

• Aspect(en) van zorg (tevredenheid, functioneren, bepaalde problematieken, doelgroepen)

• Waar zou je de resultaten van je instelling tegen af willen zetten? (normscores instrument, streefscore, 

gemiddelde score LDJ-partners, tegen andere alternatieve interventies, juist tegen dezelfde interventie van een 

collega-instelling etc).

2. Over welk zorgaanbod/teams/interventie/traject weten jullie al veel, maar willen jullie de gegevens delen met het 

LDJ zodat andere instellingen daarvan kunnen leren? Dit kan per zorgaanbod/teams/interventie/traject verschillen

Doorvragen op            

• Welke vragenlijsten/informatie 

• Onderscheid naar leeftijd, geslacht, etniciteit, behandelintensiteit ed.

• Gegevens van 

 - start,

 - tijdens behandeling (oa leefklimaat, opvoedrelatie, tevredenheid, zelfredzaamheid),

 - einde behandeling of follow up.

• Aspect(en) van zorg (tevredenheid, functioneren, bepaalde problematieken, doelgroepen)

• Waar zou je de resultaten van je instelling tegen af willen zetten? (normscores instrument, streefscore, 

gemiddelde score LDJ-partners, tegen andere alternatieve interventies, juist tegen dezelfde interventie van een 

collega-instelling etc).
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Procedureel 

3. Wie/welke functionarissen in jullie instelling zouden er nodig zijn om de gegevens te kunnen delen met het LDJ?

4. Op welk termijn zouden jullie gegevens kunnen delen met het LDJ?

5. Wat zijn de kritische succesfactoren voor het delen van gegevens met het LDJ? Wat is/heb je zeker nodig om dit te 

kunnen doen?

6. Op welk gebied zouden jullie eventueel hulp nodig hebben voor het delen van de gegevens met het LDJ (technisch, 

inhoudelijk, proces?)

Opmerkingen / aanvullingen
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