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Inleiding
Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) is een netwerkorganisatie van jeugdhulpinstellingen
en kennis- en onderzoeksorganisaties. Deze partners hebben meer dan tien jaar geleden de handen ineen geslagen
om samen te werken aan het bevorderen van goede en effectieve zorg.
Het SEJN heeft als motto ‘samen lerend doen wat werkt’. Dat samen leren krijgt bij de netwerkpartners vorm op basis
van gegevens uit onderzoek naar jeugdhulp, ervaringen van professionals uit de jeugdhulp en ervaringen van kinderen,
jongeren en gezinnen met jeugdhulp.
In de dagelijkse praktijk verzamelen organisaties uit het SEJN-netwerk informatie over bijvoorbeeld de problematiek
waar hun cliënten mee kampen, de soorten hulp die cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding
behaald zijn. Ze brengen informatie over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden
samen in de Lerende Databank Jeugd (LDJ). Het samenvoegen van deze gegevens in de Lerende Databank Jeugd biedt
mogelijkheden om op grotere schaal te reflecteren op de uitvoering en resultaten van geboden jeugdhulp. Ook kunnen
de gegevens en resultaten van instellingen, teams en interventies met elkaar worden vergeleken. Door gegevens met
elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en ontdekken zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren.
Kortom, de Lerende Databank Jeugd is een middel waarmee de SEJN-deelnemers samen werken aan het meten,
bespreken en verbeteren van de zorg.
Het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd in een instelling is een flinke klus. Om organisaties
op weg te helpen, hebben we als handvat deze praktische routeplanner ontwikkeld. De routeplanner is bedoeld voor
professionals die de Lerende Databank Jeugd willen gebruiken bij het meten, bespreken en verbeteren van de hulp die
zij bieden, en die het gebruik van deze databank op een effectieve manier in hun instelling willen implementeren. Voor
instellingen of teams die de Lerende Databank Jeugd al gebruiken, bieden we tips en adviezen om de meet-, bespreeken verbeterbeweging optimaler in te richten.
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Het implementeren van de meet-, bespreek- en verbeterbeweging met behulp van de Lerende Databank Jeugd noemen
we ook wel de ‘lerende beweging’. Om deze lerende beweging succesvol in te richten, onderscheiden we drie paden:
1)

Voorwerk en randvoorwaarden

2)

Werken met vragenlijsten

3)

Benutten van de verzamelde gegevens.

In het ideale geval volgen deze paden elkaar op, maar in de praktijk lopen ze vaak parallel aan elkaar.
In deze routeplanner geven we eerst een algemene beschouwing over het nut van meten en verbeteren binnen een
instelling. Vervolgens werken we de drie paden verder uit in concrete handvatten en werkvormen.
De handvatten (‘tools’ genoemd) en werkvormen waarnaar we in deze routeplanner verwijzen, zijn deels terug te
vinden in de bijlage. Een aantal aanvullende materialen kunt u daarnaast downloaden van de website van SEJN
(www.sejn.nl/lerende-databank-jeugd/).
In deze routeplanner gaan we ervan uit dat een instelling die wil gaan werken aan de (verdere) implementatie van de
Lerende Databank Jeugd een projectleider Lerende Beweging aanstelt. Die projectleider vormt binnen zijn of haar
instelling een implementatieteam van medewerkers die ondersteuning bieden bij de (verdere) implementatie van
meten en verbeteren aan de hand van de Lerende Databank Jeugd. Op verzoek kan een adviseur vanuit het SEJN de
projectleider op weg helpen bij het opstarten van de lerende beweging.
Voor professionals die naast deze routeplanner behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden op het gebied
van meten, bespreken en verbeteren met behulp van de Lerende Databank Jeugd, hebben we de training Meten en
verbeteren met de Lerende Databank Jeugd voor professionals ontwikkeld. Bent u geïnteresseerd, bezoek dan de
website voor meer informatie (www.SEJN.nl). U kunt zich op de interesselijst laten plaatsen. Wij houden u dan op de
hoogte van de eerstvolgende training en de inschrijvingstermijn.
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Meten, bespreken en verbeteren met
de Lerende Databank Jeugd: waarom?
Soms verloopt de ontwikkeling van kinderen niet optimaal. Hoewel ouders hun best doen om hun kinderen te
ondersteunen, lukt het soms niet om de ontwikkeling van hun kind weer op het juiste spoor te zetten. Wanneer de
ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht en/of er bedreigingen zijn die de ontwikkeling in de toekomst in gevaar
zouden kunnen brengen, kan de inzet van jeugdhulp ondersteuning bieden. Gelukkig slagen professionals er in veel
gevallen in om effectieve hulp te bieden. De kinderen, jongeren en gezinnen worden succesvol geholpen met het
probleem dat zij ervaren en kunnen vervolgens weer zonder hulp verder. Wat maakt dat de hulp heeft geholpen, dat
weten we niet altijd precies. We weten ook niet precies hoe het komt dat een effectieve interventie voor sommige
kinderen of gezinnen juist niet werkt.
Veel interventies zijn ontstaan door het bundelen van praktijkervaringen uit het verleden. Deze aanpakken zijn
vervolgens opgeschreven, waar mogelijk onderbouwd aan de hand van kennis uit wetenschappelijke literatuur,
overdraagbaar gemaakt voor toepassing door andere professionals, die deze interventies vervolgens met effect
inzetten. Wat die effectieve ingrediënten precies zijn, hoe deze met elkaar samenwerken en in welke mate je ze moet
inzetten voor het beste effect, daar willen we in het jeugdhulpveld graag meer over weten. Praktijkonderzoek naar
‘wat werkt voor wie en waarom’ draagt bij aan het bouwen aan kennis over de werkzaamheid van interventies voor
specifieke doelgroepen.

2.1 Praktijkonderzoek in een notendop
Onderzoek naar de resultaten die bereikt worden met hulpverlening is niet alleen de verantwoordelijkheid van
wetenschappers of externe onderzoekers die van buitenaf de instellingen bezoeken, resultaten meten en daar vervolgens
over rapporteren in vaktijdschriften. Het SEJN-motto ‘samen lerend doen wat werkt’ is een mooie samenvatting van wat
praktijkonderzoek inhoudt. Vanuit de SEJN-visie bezien is het meten en bespreken van resultaten een standaardonderdeel
van de werkprocessen binnen instellingen. Praktijkonderzoek houdt dan in dat professionals gezamenlijk ‘data-gedreven’
reflecteren op hun werk, daarvan leren en vervolgens zo nodig hun werkwijze veranderen. Met ‘data-gedreven reflecteren’
bedoelen we dat de professionals aan de hand van cijfers en andere feitelijke resultaten hun werkzaamheden nabespreken
en zo nodig aanpassen, en op die manier een werk- en verbeterbeweging op gang brengen.
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Praktijkonderzoek krijgt verder vorm door de volgende drie principes: inbedden, benutten en aansluiten. Met inbedden
bedoelen we dat instrumenten en procedures voor het meten, bespreken en verbeteren een plek krijgen in het
hulpverlenend handelen – ze ‘komen er dan niet bij’, maar gaan ‘deel uitmaken van’.
Benutten betekent dat uitkomsten zowel in het primaire proces (in de omgang met cliënten) als in het beleidsproces
(van teams, afdelingen of de hele instelling) worden gebruikt om het effect van de zorg beter in beeld te krijgen en
zo nodig te verbeteren. De vastgelegde gegevens blijven niet ‘in de la liggen’, maar komen op tafel om met elkaar
te bespreken. Dit samen bespreken begint met nieuwsgierig zijn, gestructureerd en structureel vragen stellen en
proberen te begrijpen welke doelgroep de professional bedient, welke aanpak het beste aansluit op de kenmerken van
de doelgroep en tot welke resultaten de aanpak vervolgens leidt. De inzichten die hieruit naar voren komen, vertalen de
professionals vervolgens naar acties, waardoor de zorg wordt geoptimaliseerd. Ook kan het samen reflecteren leiden
tot nieuwe vragen, waar de professionals vervolgens weer een nieuwe meet-, bespreek- en verbeteractie aan koppelen.
Tot slot gaat het in dit proces over aansluiting op de actuele wetenschappelijke en klinische kennis die er beschikbaar
is voor de werkzame elementen van het aanbod dat wordt onderzocht (het ontwikkelingsniveau van de interventie). Om
zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de kennis die er al is, zoeken de professionals naar elementen waarvoor vanuit
wetenschappelijke bronnen aanwijzingen zijn dat deze invloed hebben op de bereikte resultaten. Sommige interventies
zijn al goed onderzocht op effectiviteit. Als een team met een dergelijke interventie werkt, kunnen teamleden vragen
stellen over de resultaten die zij zelf bereiken met deze aanpak:
•

Welke effecten bereiken we met deze interventie?

•

Hoe verhouden onze resultaten zich ten opzichte van die van andere teams of instellingen die met deze
interventie werken?

•

Als een team werkt met interventies of aanpakken die theoretisch steviger onderbouwd moeten worden, gaan
de vragen meer over de manier waarop de aanpak uitgevoerd wordt en waarom deze in theorie effectief zou
kunnen zijn:

•

Welke elementen zijn mogelijk effectief, volgens wetenschappelijke inzichten?

•

Wat verstaan we precies onder deze effectieve elementen? Hoe zien zij er in de praktijk uit en voeren we ze uit
zoals bedoeld?

•

Voor wie lijkt deze interventie geschikt? En zetten we de interventie in bij de doelgroep waarvoor zij bedoeld is?

Kortom, praktijkgericht onderzoek is altijd op maat en wordt binnen een instelling zo ingericht dat het past bij de
praktische uitvoering van de hulp en de vragen die er zijn over de doelgroep, aanpak of resultaten die bereikt worden.
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2.2 De waarde van meten en verbeteren binnen een behandeling
Om praktijkonderzoek mogelijk te maken, is het belangrijk dat de SEJN-instellingen ‘data-gestuurd’ werken. Zij gebruiken
vragenlijsten om hun diagnostiek en behandelresultaten (tussentijds) te evalueren, omdat deze lijsten gestructureerd
zicht geven op hoe het met een kind gaat. Wat gaat goed, wat is lastig? En hoe verhoudt de ontwikkeling van het
kind zich tot de vorige keer dat er gemeten werd of ten opzichte van leeftijdgenoten? Deze informatie is niet alleen
interessant voor de behandelaar, maar net zo goed voor het kind en zijn of haar gezin. De informatie uit vragenlijsten
geeft inzicht in wat er precies aan de hand is en helpt om reële verwachtingen te krijgen over de ontwikkeling of het
gedrag van een kind. Het bespreken van de gegevens uit vragenlijsten biedt daarnaast de kans om duidelijk te krijgen
welke doelen de cliënt heeft. Beide aspecten helpen vervolgens bij het onderbouwen van passende behandelopties.
Herhaalde metingen bieden ook bij uitstek de kans om te werken aan de motivatie van het kind of gezin. De gegevens
kunnen zicht geven op de herstellijn van het kind. In hoeverre lukt het om de beoogde doelen te bereiken, bezien
vanuit het perspectief van het kind, zijn ouders, de behandelaar, et cetera? Bepaalde meetresultaten kunnen voor een
cliënt een aanleiding zijn om meer regie te nemen. Instrumenten die iedere sessie ingezet worden om de voortgang
van de behandeling en de kwaliteit van de behandelrelatie te meten, geven daar bijvoorbeeld mogelijkheden voor. De
meetresultaten bieden de cliënt de mogelijkheid om te zeggen: ‘het moet anders wat mij betreft’.
Het systematisch gebruik van meetinstrumenten heeft als bijkomend voordeel dat zogenoemde witte of blinde vlekken
worden voorkomen. Alle mogelijk relevante onderwerpen komen systematisch aan bod, zodat belangrijke thema’s niet
(bewust of onbewust) onbesproken blijven. Een voorbeeld hiervan is het signaleren van risicovolle situaties in het
gezin, zoals verwaarlozing of mishandeling.

2.3 Meten, maar vooral bespreken en verbeteren: waar praktijk en onderzoek elkaar raken
Meten, bespreken en verbeteren dragen dus bij aan een meer effectief hulptraject. Bij praktijkonderzoek verzamelen
professionals individuele leerervaringen, en bundelen deze om ze te kunnen vergelijken en grotere verbanden te zien.
Op die manier kunnen zij overkoepelende uitspraken doen over ‘wat werkt’, maar uiteraard ook over ‘wat werkt niet’.
Hulp bieden en praktijkonderzoek uitvoeren zijn dus twee kanten van dezelfde medaille.
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De gesprekken die betrokken professionals voeren naar aanleiding van de verzamelde gegevens vinden zowel plaats
in het primaire proces (de omgang met cliënten), als in teamverband, op instellingsniveau en soms zelfs landelijk op
interventie- of programmaniveau. In alle gevallen geldt echter dat de data slechts het middel zijn om het gesprek op
gang te brengen. Het werkelijke leermoment vindt plaats tijdens het bespreken en interpreteren van de verzamelde
gegevens. Om dit gesprek over de verzamelde gegevens in goede banen te leiden, lichten we verderop in deze
routeplanner een gespreksstramien toe (zie paragraaf 4.3 Pad 3: Benutten van de verzamelde gegevens).
Voor uitgebreide informatie over resultaatmeting en praktijkonderzoek, verwijzen we naar het handboek voor
resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector Zicht op effectiviteit van Van Yperen, Veerman & Bijl.1

1

Yperen, T. van, Veerman, J.W., & Bijl, B. (red.) (2017). Zicht op effectiviteit. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in

de jeugdsector. Rotterdam: Lemniscaat.
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Meten, bespreken en verbeteren met
de Lerende Databank Jeugd: hoe start je dit op?

3.1 De voorbereiding: met adviseur in gesprek over de Lerende Databank Jeugd
Het thema ‘meten, bespreken en verbeteren’ is in de instelling ter tafel gekomen en directie en management
overwegen of zij de lerende beweging willen opstarten. Een adviseur vanuit SEJN kan samen met het management van
de instelling de overwegingen verkennen en inschatten hoe groot binnen de instelling de motivatie is om daadwerkelijk
aan de slag te gaan (zie voor een handig stappenplan voor dit voorgesprek Tool 0.1 Checklist voorgesprek). De adviseur
gebruikt voor deze inschatting een indeling in vier motivatieniveaus (zie Tool 0.2 Niveaus motivatie ‘meten, bespreken
en verbeteren’). Deze niveaus geven richting aan de vervolgstappen van de adviseur om directie en management
verder te motiveren om de lerende beweging te implementeren.

3.2 Het vervolg: een nadere verkenning van wensen en mogelijkheden
Als blijkt dat directie en management voldoende gemotiveerd zijn om de lerende beweging op te starten of een nieuwe
impuls te geven, kan de adviseur een nader verkenningsgesprek inplannen. Dit gesprek voert de adviseur samen met
een vertegenwoordiger vanuit het managementteam en idealiter de beoogde projectleider Lerende Beweging binnen
de instelling. Tijdens dit gesprek bespreken zij de wensen, ambities en verwachtingen van de instelling, en maken zij
afspraken over de eerste acties die ondernomen zullen worden. Tool 0.3 Checklist nadere-verkenningsgesprek biedt
een handig overzicht van vragen die tijdens dit gesprek beantwoord dienen te worden.

3.3 Van start: concrete acties bepalen
Het besluit is genomen om de lerende beweging te implementeren en er ligt een eerste plan waarin de doelstellingen
van de instelling beschreven staan. De interne projectleider Lerende Beweging kan acties gaan organiseren die nodig
zijn om de Lerende Databank Jeugd (verder) in gebruik te gaan nemen.
SEJN heeft een checklist ontwikkeld waarmee organisaties eenvoudig kunnen inschatten welke acties zij moeten
uitvoeren om het implementeren van meten, bespreken en verbeteren mogelijk te maken, of naar een hoger niveau
te tillen (zie Tool 0.4 LDJ-checklist). Wanneer deze zogeheten LDJ-checklist nog niet voor het verkenningsgesprek is
ingevuld, is dit een goed moment om dat alsnog te doen. De checklist kan worden ingevuld voor de instelling als
geheel. Wanneer er tussen onderdelen van een instelling veel niveauverschil zit in de mate waarin er al gewerkt wordt
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met meten, bespreken en verbeteren, dan is het handiger om voor de afzonderlijke locaties of teams verschillende
checklists in te vullen. Voor teams die nog helemaal niet meten en/of verbeteren zijn andere acties nodig dan voor
teams die al regelmatig reflecteren op verzamelde data.
Uit de LDJ-checklist is af te lezen of er nog veel acties uitgevoerd moeten worden voor het voorwerk en de
randvoorwaarden om meten en verbeteren binnen een instelling effectief toe te passen. In deze fase geeft de
projectleider Lerende Beweging dus de meeste prioriteit aan pad 1: Voorwerk en randvoorwaarden.
Als uit de checklist blijkt dat in ieder geval de basale randvoorwaarden geregeld zijn, dan kan de projectleider Lerende
Beweging zijn of haar aandacht richten op pad 2: Werken met vragenlijsten.
De LDJ-checklist geeft daarnaast inzicht in de mate waarin er al data verzameld worden en de instelling dus een stap
kan gaan zetten op pad 3: Benutten van verzamelde gegevens.

3.4 Werk in uitvoering: concrete acties uitzetten en uitvoering borgen
Om de lerende beweging in de instelling op te starten, vormt de projectleider een implementatieteam. De leden van dit
team en de projectleider maken gezamenlijk een implementatieplan waarin zij doelstellingen aan acties koppelen. Ze
spreken af wie welke acties in gang zet en volgens welke planning, zodat voor alle betrokkenen helder is wie waaraan
werkt en wanneer de beoogde doelstellingen bereikt zijn. De projectleider Lerende Beweging heeft regelmatig contact
met het implementatieteam en borgt de uitvoering van de acties binnen het gestelde tijdpad.
De LDJ-checklist en de drie paden geven richting aan de acties die binnen een instelling uitgevoerd kunnen worden om
de implementatie van de lerende beweging vorm te geven met behulp van de Lerende Databank Jeugd. Daarbij geeft
de Wegwijzer Tools Lerende Databank Jeugd (zie bijlage 1) een handig overzicht van de concrete acties en tools die
aansluiten op deze drie paden.

3.5 Tijd voor reflectie: evalueren en waar nodig plan bijstellen
Op een vooraf afgesproken moment in het tijdpad evalueert het implementatieteam de uitvoering van het
implementatieplan voor de Lerende Databank Jeugd. Welke acties zijn uitgevoerd zoals beoogd? Welke acties zijn
blijven liggen of anders uitgevoerd dan afgesproken? Tot welke resultaten hebben de acties geleid? Zijn deze resultaten
te verklaren, volgen zij logischerwijs uit de genomen acties? En wat zegt dat over de doelstellingen en het plan voor
de komende tijd?
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Eigenlijk is de lerende beweging binnen een instelling nooit ‘af’. Het plannen, doen, evalueren en inzetten van
verbeteracties is een cyclisch proces, waarbij we de PDCA (Plan, Do, Check, Act)-cyclus doorlopen (zie figuur 1).

ACT

Voer de
verbeteracties uit

CHECK

Ga na wat de resultaten
op de doelen zijn

PLAN

Stel doelen op en
maak een plan om de
gegevens te verzamelen
die nodig zijn om
de doelen te toetsen

DO

Verzamel de gegevens
die nodig zijn om te
toetsen of de doelen
zijn bereikt

Figuur 1. PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act
De PDCA-cyclus wordt doorlopen bij de implementatie van de lerende beweging als geheel, maar ook bij het uitvoeren
van de lerende beweging op teamniveau. De teamleden stellen zichzelf een doel, bijvoorbeeld het verhogen van de
responspercentages op een bepaalde vragenlijst, of beter zicht krijgen op de kenmerken van de bediende doelgroep.
Vervolgens spreken ze met elkaar af wat zij de komende tijd gaan doen om de benodigde gegevens te verzamelen.
In veel gevallen betekent dit dat de teamleden zoals gebruikelijk hun hulp verlenen, met daarbij extra aandacht
voor zorgvuldig vragenlijstgebruik. Vervolgens evalueren de teamleden na enige tijd de resultaten en overleggen ze
eventueel aanvullend met andere teams die soortgelijke hulp bieden. Deze reflectie levert nieuwe inzichten op over
‘wat werkt voor wie’. En dat geeft vaak ook aanleiding om nieuwe doelen te formuleren, die weer gekoppeld worden
aan een actieplan, waarna de PDCA-cyclus weer doordraait.
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Drie paden van de lerende beweging
4.1 Pad 1: Voorwerk en randvoorwaarden
Om de lerende beweging succesvol te kunnen uitvoeren binnen een instelling is het belangrijk dat bepaalde
randvoorwaarden goed geregeld zijn. In tabel 1 is een aantal daarvan weergegeven. Voor sommige randvoorwaarden
heeft het SEJN hulpmiddelen ontwikkeld die de projectleider Lerende Beweging kan inzetten om ze georganiseerd te
krijgen. In de tabel is per randvoorwaarde te zien welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn. De ‘tools’ zijn te vinden in
de bijlage van deze routeplanner, de ‘downloads’ zijn online te vinden via de website van SEJN, en de ‘applicaties’ zijn
bestaande of op maat gemaakte softwareprogramma’s.
Na de tabel lichten we per randvoorwaarde toe wat ermee bedoeld wordt, en welke hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.
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Tabel 1. Belangrijke randvoorwaarden voor het effectief en efficiënt meten en verbeteren
Pad 1. Voorwerk en randvoorwaarden
1a. Draagvlak onder directie en management

Hulpmiddelen
Tools
0.1 Checklist voorgesprek
0.2 Niveaus motivatie ‘meten, bespreken en verbeteren’
0.3 Checklist nadere-verkenningsgesprek
0.4 LDJ-checklist
Downloads
Verwerkingssysteem LDJ-checklist
Voorbeeldpresentaties
Factsheet Lerende Databank Jeugd

1b. (Pro)actieve projectleider Lerende Beweging en
implementatieplan

Tools
0.4 LDJ-checklist
1.1 SMARTcard Slim doelen opstellen op instellingsniveau
1.2 Waar moet je aan denken als je gegevens gaat verzamelen
1.3 Stroomschema ‘Nieuwe gegevens nodig?’
Download
Verwerkingssysteem LDJ-checklist

1c. (Pro)actief implementatieteam

Zie in de toelichting het overzicht met leden van het implementatieteam
en taakverdeling

1d. Goed werkende software voor vragenlijstgebruik

Applicaties
BergOp
LDJ-dashboard
Excel
SPSS
Tool
1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname
Lerende Databank Jeugd

1e. Data-analyseprogramma voor het combineren van
informatie over cliënten

Applicaties
Excel
SPSS
Tool
1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname
Lerende Databank Jeugd
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Toelichting randvoorwaarden pad 1
1a. Draagvlak onder directie en management
Ten eerste is het essentieel dat er bij directie en management draagvlak bestaat voor het implementeren en/of
uitvoeren van de lerende beweging met behulp van de Lerende Databank Jeugd. Directie en management moeten het
gedachtegoed achter het meten, bespreken en verbeteren in teams onderschrijven. Zij moeten ervan overtuigd zijn dat
deze inspanningen leiden tot betere hulp voor kinderen en jongeren. Ook moeten directie en management duidelijk voor
ogen hebben welke vragen er binnen de organisatie leven over de doelgroep, de aanpak of de bereikte resultaten, en
welk van deze vragen prioriteit hebben. Een daaraan verbonden voorwaarde is dat directie en management het eens zijn
over de beoogde doelen. Waar willen zij de lerende beweging voor inzetten en waar worden de bijeengebrachte data voor
gebruikt? Dit kan zijn voor interne reflectie over ‘wat doen wij voor wie en waarom’. Maar de data kunnen ook gebruikt
worden voor bijvoorbeeld verantwoording of reflectie op landelijk niveau, samen met andere uitvoerende instellingen.
Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de activiteiten en voor de inspanning die het meten en
verbeteren met zich meebrengen. Directie en management moeten bereid zijn om langdurig personeel en (in mindere
mate) middelen vrij te spelen voor het uitvoeren van de lerende beweging.
Het draagvlak is deels voortgekomen uit de voorgesprekken die gevoerd zijn voordat besloten werd om de lerende
beweging te implementeren. De praktijk leert echter dat het bouwen aan draagvlak een voortdurend proces is, omdat
de betrokkenen eigenlijk pas gaandeweg meer concreet gaat uitwerken welke stappen, acties en middelen er nodig
zijn en welke investering nodig is om de implementatie van de lerende beweging mogelijk te maken.
De eerste stap in het creëren van draagvlak is het management informeren over 1) wat het SEJN is; 2) wat de Lerende
Databank Jeugd en de lerende beweging zijn; en 3) hoe het werken met vragenlijsten en het benutten van en reflecteren
op praktijkdata gaat leiden tot ideeën en acties voor het verbeteren van de hulp.
Op de website van SEJN hebben we ter inspiratie enkele te downloaden documenten beschikbaar gesteld voor
projectleiders Lerende Beweging. De bestanden zijn vrij te gebruiken en aan te passen. Op de website zijn bijvoorbeeld
beschikbaar:
•

Een globale presentatie SEJN & Lerende Databank Jeugd

•

Een basispresentatie over de lerende beweging & het nut en opzet van het voeren van feedback- en
verbetergesprekken.

•

Een gedetailleerde presentatie Wat is de Lerende Databank Jeugd?

•

De factsheet over de Lerende Databank Jeugd

•

Ter inspiratie: Praktijkvoorbeeld eerste presentatie in instelling X
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Om het management verder te informeren over de lerende beweging, geeft de projectleider Lerende Beweging de
betrokkenen inzicht aan de hand van de uitkomsten van de eerder genoemde LDJ-checklist (zie Tool 0.4 LDJ-checklist).
Om de uitkomsten van die checklist makkelijk te verwerken tot een overzichtelijke grafiek, biedt het programma
BergOp de mogelijkheid om uitkomst- en verloopprofielen te maken. In figuur 2 is te zien hoe zo’n uitkomstprofiel
gepresenteerd wordt.

Figuur 2. Voorbeeld van een uitkomstprofiel van de LDJ-checklist, gepresenteerd in BergOp
Voor organisaties die de checklist handmatig afnemen en deze niet met het programma BergOp verwerken, hebben
we een verwerkingssysteem in Excel beschikbaar gemaakt op de website van het SEJN (zie Hulpmiddel bij 0.4
Verwerkingssysteem LDJ-checklist). Door de scores op de verschillende schalen in te voeren, is snel te zien welke
onderdelen meer of minder aandacht vragen (zie figuur 3 voor een voorbeeld).
Naar aanleiding van de verkregen uitkomsten kan de projectleider aan het management toelichten wat het doel en de
motivatie zijn voor specifieke acties bij het implementeren van de lerende beweging.
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Figuur 3. Voorbeeld van de uitkomsten van de LDJ-checklist met behulp van het verwerkingssysteem
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1b. Proactieve projectleider Lerende Beweging en implementatieplan
Het is belangrijk dat de projectleider Lerende Beweging de kennis en vaardigheden heeft om proactief te werk te gaan.
Deze projectleider:
•

kent de inrichting/organisatie van de instelling goed;

•

heeft basale kennis over meten en verbeteren (of wil die opdoen);

•

is handig met het verwerken, bespreken en interpreteren van data (of heeft er aanleg voor en wil er graag
handig mee worden);

•

kan goed uit de voeten met het programma BergOp (of heeft er aanleg voor en wil dat graag leren);

•

kan tijdens bijeenkomsten teams informeren, enthousiasmeren en begeleiden/model staan in het PDCA-proces
en met name bij het reflecteren op de verzamelde data;

•

heeft voldoende geoormerkte tijd om zijn of haar projectleiderstaken uit te voeren;

•

vertaalt de kennis over de instelling, over meten en verbeteren en de uitkomsten van de LDJ-checklist naar een
implementatieplan;

•

heeft van het management mandaat om te handelen in overeenstemming met het implementatieplan.

De projectleider stelt het implementatieplan samen met het implementatieteam op (zie ook 1c). Als hulpmiddel daarbij
zijn er drie tools beschikbaar.
De eerste tool is de Tool 1.1 SMARTcard Slim doelen opstellen op instellingsniveau aan de hand waarvan de projectleider
samen met het implementatieteam de instellingsdoelen kan formuleren. In het implementatieplan staan onder andere
de beoogde doelstellingen: wat wil de instelling de komende periode bereiken met het implementeren van de lerende
beweging? Zonder een goed geformuleerd doel, wordt het lastig om te bepalen welke acties precies nodig zijn en op
welke termijn. De spelregels voor het stellen van doelen die op de SMARTcard staan, kunnen bij deze taak gebruikt
worden als geheugensteun.
De tweede tool is een checklist waarin een overzicht wordt gegeven van de beslissingen die genomen moeten worden
over welke gegevens er precies verzameld (gaan) worden, en hoe deze vervolgens verwerkt moeten worden (zie Tool
1.2 Waar moet je aan denken als je gegevens gaat verzamelen?). Deze checklist helpt om concreet te maken wat er
precies nodig is om van de beschikbare gegevens uit de praktijk te komen tot gecombineerde gegevens die besproken
en geïnterpreteerd kunnen worden.
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In veel gevallen zijn de in de praktijk verzamelde gegevens voldoende om de doelen te bereiken die in het implementatieplan
zijn opgenomen. Maar soms is er meer nodig en moet de instelling aanvullende gegevens verzamelen. Voor dat doel is de
Tool 1.3 Stroomschema ‘Nieuwe gegevens nodig?’ beschikbaar. Deze helpt het implementatieteam om gestructureerd
na te denken over of er nieuwe gegevens verzameld moeten worden, of dat bijvoorbeeld de formulering van de doelen
iets gewijzigd kan worden zodat het doel beter gaat aansluiten bij de praktijk.
Bij het maken van het implementatieplan moet het implementatieteam rekening houden met de volgende extra
aandachtspunten:
•

Begin eventueel met een overzichtelijk deel van de instelling waar de motivatie vermoedelijk het grootst is en er
een behoorlijke doorstroming van cliënten plaatsvindt, waardoor er veel data beschikbaar komen.

•

Zorg voor een zuinig en afgestemd onderzoeksinstrumentarium dat past bij wat het team of de instelling wil
meten en de wijze waarop gegevens verzameld gaan worden.

•

Stel een norm, zowel voor de implementatie (respons) als voor de inhoud (beoogde resultaten). Hiermee gaat
de instelling een ‘weddenschap’ met zichzelf aan. Dit daagt uit en kan de lerende beweging stimuleren, zeker als
deze wordt gedragen op zowel management- als teamniveau.

•

De uitvoering van het primaire hulpverleningsproces is leidend voor het inrichten en bewaken van de
dataverzameling in het kader van de lerende beweging.

1c. Proactief implementatieteam
Om de implementatie van de lerende beweging in een instelling te laten slagen, heeft de projectleider een aantal
teamleden nodig die specifieke taken voor hun rekening kunnen nemen.
In het volgende overzicht is weergegeven uit welke deelnemers het implementatieteam voor de lerende beweging
idealiter bestaat, met daarbij hun taken vermeld.
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Wie

Taak

Directie

Visie uitdragen, draagvlak creëren bij middenmanagement, faciliteren

Projectleider

Het project trekken, plan van aanpak maken, knelpunten signaleren, oplossingen
aandragen, zorgen voor draagvlak bij professionals

+ Sleutelfiguren voor het:
logistieke proces

De gegevensstroom vloeiend laten verlopen, zowel binnen de instelling, als naar
samenwerkende instituten

methodische proces

Outcome-indicatoren inbedden in de dagelijkse praktijk, zowel met betrekking tot
verzamelen als met betrekking tot benutten

technische proces

Zorgen voor een goed functionerend netwerk en goede software in de instelling

statistische proces

Zorgen voor gedegen analyse en rapportage van de effecten (ofwel zelf, ofwel in
samenwerking met een onderzoeksorganisatie)

communicatieve proces

De interne en externe communicatie en informatievoorziening verzorgen of aansturen
gedurende het implementatietraject

1d. Goed werkende software voor vragenlijstgebruik
De instellingen die deelnemen aan de Lerende Databank Jeugd werken allemaal met het programma BergOp, of gaan
dat doen als onderdeel van het implementatietraject.
Bij de start van de deelname aan de Lerende Databank Jeugd wordt BergOp (opnieuw) ingericht voor optimaal
gebruik binnen de instelling. Samen met een BergOp-adviseur van Praktikon denkt de projectleider na over hoe de
zorgprogramma’s of het aanbod georganiseerd zijn: welke locaties, modules, of teams er te definiëren zijn. Op basis
van deze verkenning richt de adviseur het BergOp-programma zo in dat aan metingen zinnige labels kunnen worden
gekoppeld die iets zeggen over welk type zorg er verleend is door welk team of op welke locatie.
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Daarnaast denken projectleider en implementatieteam na over welke informatie of vragenlijsten relevant zijn voor deze
instelling, gezien de kenmerken van de beoogde doelgroep, en over de definities van termen als ‘traject’ en ‘module’. Wat
wordt binnen de instelling verstaan onder deze termen? Deze definities zijn nodig om voor deze specifieke instelling
een zogeheten LDJ-dashboard in te richten. Het LDJ-dashboard is een applicatie waarmee de data die in de Lerende
Databank Jeugd verzameld worden automatisch worden omgezet in leesbare grafieken. In dit dashboard kunnen filters
aangezet worden, waardoor de grafieken worden gemaakt op basis van een deel van de data. Bijvoorbeeld voor een
bepaalde periode of voor één bepaald team binnen de organisatie. Ieder team krijgt zijn eigen dashboard dat dus op
maat wordt ingericht. Om de dashboards goed te kunnen gebruiken, moet de projectleider Lerende Beweging duidelijk
aangeven wat zinnige labels zijn (namen van locaties, modules, teams) waarmee de instelling wil kunnen filteren. In
figuur 4 is als voorbeeld een tabblad van het dashboard weergegeven.

Figuur 4. Voorbeeld van een tabblad van het LDJ-dashboard
Om de gegevens van verschillende locaties of instellingen met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat voor
elke deelnemende instelling de instellingsspecifieke definities worden vastgelegd in een logboek (definitiedocument).
Praktikon beheert dit logboek met definities voor elke deelnemende instelling.
Tool 1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname LDJ is een hulpmiddel waarmee de instelling en
Praktikon gezamenlijk kunnen verkennen hoe BergOp bij voorkeur wordt ingericht.
De data die verzameld worden met BergOp, worden (deels) gedeeld in de Lerende Databank Jeugd. De interne
BergOp-beheerder van de instelling geeft hier in het beheerdersdeel van de applicatie actief toestemming voor
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door ‘aan te vinken’ welke data door mogen vloeien in de databank. Op de BergOp-website zijn handleidingen
te vinden voor dagelijkse gebruikers en beheerders, met stapsgewijze informatie over het gebruik van BergOp
(www.bergop.info/handleidingen/).
De LDJ-dashboards worden automatisch gegenereerd op basis van de gegevens in de databank en de gezamenlijke
definitieafspraken. Hiervoor hoeft de instelling dus (behalve het eenmalig aanvinken) geen actie te ondernemen. De LDJdashboards doorlopen continu een lerende beweging, waardoor inrichting en uiterlijk naar verloop van tijd veranderen. De
inrichting van het dashboard kan per instelling verschillen, afhankelijk van de wensen en informatiebehoefte. In de basis
bevatten alle dashboards echter informatie over responspercentages, doelgroepkenmerken, en bereikte resultaten.
Waar gewenst kunnen deze gegevens nog verder worden gespecificeerd per tijdvak, locatie, module of team.
1e. Data-analyseprogramma voor het combineren van informatie over cliënten
Instellingen verzamelen vaak aanvullend gegevens over cliënten in bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier (EPD)
of aparte databanken. Na het bekijken en interpreteren van gegevens in BergOp kunnen aanvullende vragen naar boven
komen over bijvoorbeeld het specifieke type hulp dat de cliënt heeft gehad. Om deze vragen te kunnen beantwoorden,
moet het mogelijk zijn om gegevens uit de Lerende Databank Jeugd te verbinden aan gegevens uit de andere databanken
die binnen de instelling in gebruik zijn.
Binnen de instelling is het daarom noodzakelijk dat iemand uit het interne implementatieteam toegang heeft tot een
data-analyseprogramma (minimaal Excel, maar bij voorkeur SPSS of statistisch softwarepakket R als alternatief) en de
vaardigheden heeft om databestanden te koppelen en statistisch te analyseren.
Om die reden besteedt de adviseur van Praktikon tijdens het kennismakingsgesprek met de interne BergOp-beheerder
van de instelling aandacht aan de beschikbaarheid van een dergelijk analyseprogramma en de aanwezigheid van een
teamlid met analysevaardigheden (zie Tool 1.4 kennismaking en implementatiedocument LDJ.). In het implementatieplan
moeten deze randvoorwaarden concreet worden ingevuld.

4.2 Pad 2: Werken met vragenlijsten
Het meten met behulp van vragenlijsten is gemeengoed binnen de jeugdhulpverlening. Welke instrumenten gebruikt
worden en op welk moment de hulpverlener deze afneemt, daarover bestaat veel minder consensus en is er dus veel
variatie zichtbaar. Bijvoorbeeld in de mate waarin hulpverleners kennis hebben over en waarde hechten aan het meten
met behulp van vragenlijsten. De waarde van de professionele blik wordt nog wel eens overschat, waardoor diagnostici en
hulpverleners de klinische blik soms zwaarder laten wegen dan het protocol voor dataverzameling dat binnen de instelling
gehanteerd wordt. Of er is nog geen protocol voor dataverzameling. Er ontbreekt dan een visie over welke informatie de
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hulpverlener in ieder geval moet verzamelen om tot een onderbouwde inschatting te kunnen komen over wat er bij een
cliënt speelt en wat er nodig is. Als deze visie er wel is, is niet altijd vastgelegd met welke specifieke vragenlijst(en) de
onderbouwde inschatting gemaakt dient te worden. De hulpverlener is dan vrij om te kiezen hoe hij of zij deze informatie
boven tafel krijgt.
Zoals we in het inleidende hoofdstuk van deze routeplanner toelichtten, biedt het systematisch gebruik van vragenlijsten
allerlei voordelen ter aanvulling op informatie die hulpverleners verkrijgen met een klinische blik. Daarom werken de SEJNinstellingen allemaal aan het implementeren en borgen van gestructureerde en herhaalde metingen binnen de instelling.
In dit deze paragraaf lichten we de stappen uit het tweede pad toe, die leiden tot een goed ingericht dataprotocol dat de
hulpverleners vervolgens effectief en structureel inzetten. In tabel 2 zijn deze stappen weergegeven.
Voor sommige stappen heeft het SEJN hulpmiddelen ontwikkeld die de projectleider Lerende Beweging kan benutten om
de stap georganiseerd of uitgevoerd te krijgen. In de tabel is per stap te zien welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn.
De ‘tools’ zijn te vinden in de bijlage van deze routeplanner, de ‘downloads’ zijn online te vinden via de hyperlinks en de
‘applicaties’ zijn bestaande of op maat gemaakte softwareprogramma’s.
Onder tabel 2 lichten we per stap toe wat ermee bedoeld wordt en welke hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.

Terug naar inhoudsopgave

23

Tabel 2. Belangrijke stappen in het implementeren en borgen van het werken met vragenlijsten
Pad 2. Werken met vragenlijsten
2a. Draagvlak onder medewerkers

Hulpmiddelen
Download
Basisworkshop ‘Werken met vragenlijsten’

2b. Overzicht duidelijke afspraken: wie
doet wat wanneer?

Tool
2.1 Stappenplan gegevensverzameling
Download
Praktijkvoorbeeld Spirit ‘Wat moet wanneer?’

2c. Medewerkers getraind in werken met
vragenlijsten

Tools
2.1 Stappenplan gegevensverzameling
2.2 Introduceren van vragenlijsten
2.3 Profielen van vragenlijsten lezen
2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
2.5 SMARTcard Slim doelen opstellen en evalueren met cliënten
Downloads
Instructiefilmpjes Inside-Out
Instructiefilmpjes BergOp
Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland ‘Het werken met vragenlijsten’
Praktijkvoorbeeld Spirit ‘Introductie en terugkoppeling vragenlijsten’

2d. Periodieke terugkoppeling aan team
over respons

Tool
2.6 Non-respons voorkomen
Applicatie
LDJ-dashboard

Toelichting randvoorwaarden pad 2
2a. Draagvlak onder medewerkers
Het meten en verbeteren wordt in de praktijk uitgevoerd door de hulpverleners. Daarom is het belangrijk om in deze
uitvoerende medewerkers te investeren. Geef hun aanvullende kennis over de waarde van meten en verbeteren
binnen een hulpverleningstraject. Vraag hun naar welke effecten van hun werk zij nieuwsgierig zijn en sluit daar zo
veel mogelijk bij aan.
Door deze stap te doorlopen, groeit het draagvlak onder hulpverleners. Oftewel, het motiveert hen om vervolgens mee
te denken over het inrichten van de lerende beweging binnen de instelling.
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Ter inspiratie is de basisworkshop Werken met vragenlijsten te downloaden van de SEJN-website. Deze basisworkshop
is naar eigen inzicht aan te passen zodat deze aansluit bij het specifieke dataverzamelingsprotocol van de instelling.
In de workshop wordt het nut van het werken met vragenlijsten toegelicht, zijn voorbeeldfilmpjes opgenomen over het
introduceren en nabespreken van vragenlijsten en wordt een opzet gegeven voor het teamgesprek over het te voeren
dataverzamelingsprotocol (of ideeën hiervoor, als het protocol nog niet gemaakt is). Door deze basisworkshop met
het team te doorlopen, is voor iedereen duidelijk waarom en hoe er in de instelling met vragenlijsten gewerkt wordt
(of gaat worden).
2b. Overzicht duidelijke afspraken: wie doet wat wanneer?
Bij het invullen van vragenlijsten, zijn binnen de instelling meerdere rollen te verdelen of partijen betrokken. In Tool 2.1
Stappenplan gegevensverzameling staat een overzicht van de verschillende rollen en de taken en verantwoordelijkheden
die medewerkers hebben in dit proces.
Bij de start van het werken met de lerende beweging en de Lerende Databank Jeugd is het handig om dit overzicht
te bespreken met de medewerkers die deze rollen vervullen. Is voor hen voldoende duidelijk wat hun taak behelst?
Wat hebben zij nog nodig om die taak uit te voeren? Hoe is de uitvoering van de taak geborgd, ook als deze specifieke
werknemer niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte)?
Omdat de afspraken over de te gebruiken meetinstrumenten sterk kunnen variëren per afdeling, is het handig om een
overzichtsbestand te maken, met daarin per locatie of hulpvorm weergegeven welke vragenlijsten op welk moment in
de hulpverlening afgenomen dienen te worden.
Via de SEJN-website is een bewerkbaar praktijkvoorbeeld te downloaden van een overzichtsschema zoals in 2018
opgesteld door Spirit (Praktijkvoorbeeld Spirit – Wie doet wat wanneer?).
2c. Medewerkers getraind in werken met vragenlijsten
Wanneer hulpverleners leren hoe ze zo effectief mogelijk met vragenlijsten kunnen werken (of wanneer hun kennis
hierover wordt opgefrist), is dat direct merkbaar in de manier waarop zij de vragenlijsten gebruiken. Goede kennis bij
de hulpverleners zal ertoe leiden dat zij de lijsten vaker en effectiever inzetten en benutten.
Met behulp van de basisworkshop Werken met vragenlijsten voor hulpverleners, die we ook al bij stap 2a noemden,
kunnen medewerkers getraind worden in de basisbeginselen van het meten, bespreken en benutten van data in een
hulptraject.
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In de basis zouden hulpverleners de volgende vier praktijkvaardigheden moeten beheersen:
1.

het introduceren van vragenlijsten

2. het lezen van profielen
3. kennis van BergOp
4. het bespreken van uitkomsten.

Ad. 1) Het introduceren van vragenlijsten
Veel hulpverleners vinden het lastig om het afnemen van vragenlijsten te introduceren. Om hen op weg te helpen,
hebben we Tool 2.2 Introduceren van vragenlijsten ontwikkeld. In deze tool staat stap voor stap beschreven hoe de
hulpverlener het gesprek over de introductie van vragenlijsten handig kan inrichten.

Ad. 2) Het lezen van profielen
Als vervolgens de vragenlijst ingevuld is en de data beschikbaar komen, is het belangrijk dat de hulpverlener het
profiel dat uit de vragenlijst naar voren komt goed kan lezen. Om dit handig aan te pakken, kan de hulpverlener Tool 2.3
Profielen van vragenlijsten lezen gebruiken.

Ad. 3) Kennis van BergOp
Als de medewerkers zelf profielen moeten genereren uit BergOp, is het aan te bevelen om hun een aanvullende
instructie te geven over het gebruik van BergOp en de mogelijkheden om verschillende profielen te generen. Deze
kennis over BergOp is noodzakelijk om de verzamelde gegevens efficiënt en optimaal te benutten. Via de website van
BergOp zijn legio instructiefilmpjes beschikbaar (www.bergop.info/instructievideos/) waarin in praktische stappen
het gebruik van BergOp gedemonstreerd wordt.

Ad. 4) Bespreken van uitkomsten
De vierde praktijkvaardigheid in het werken met vragenlijsten is het bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren.
Hiervoor hebben we Tool 2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren ontwikkeld. In deze tool wordt het
vaste stramien toegelicht aan de hand waarvan de hulpverlener op een weloverwogen manier over de verzamelde
data kan spreken.
In de eerste fase van dit bespreekstramien onderzoekt de hulpverlener samen met de cliënt of de verzamelde
gegevens een valide beeld geven van de situatie van het kind of de jongere. Als dit niet het geval is, dan moet er eerst
aanvullende informatie verzameld worden om alsnog een helder beeld te krijgen van de problematiek, krachten en
factoren die hiermee samenhangen.
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Als het beeld wel valide blijkt te zijn, dan kan de stap gemaakt worden naar het begrijpen en vervolgens waarderen
van de situatie. Hieruit volgt een prioritering in aandachtspunten: wat moet er als eerst opgepakt worden en waar is
de cliënt gemotiveerd voor?
Tot slot vertaalt de hulpverlener de analyse naar verbeteracties waar het kind of de jongere en zijn of haar gezin de
komende tijd mee aan de slag gaan. Het stellen van goede doelen is echter voor de meeste hulpverleners een uitdaging.
De Tool 2.5 SMARTcard Slim doelen opstellen en evalueren met cliënten helpt hen hierbij op weg. In de SMARTcard is er
aandacht voor het formuleren van doelen, maar ook voor de manier waarop de doelen geëvalueerd kunnen worden. Welke
indicatoren zijn er te bedenken om te beoordelen of de beoogde doelen deels of volledig behaald zijn? De methode Goal
Attainment Scaling (GAS) waarmee specifieke doelen geëvalueerd worden, is in de SMARTcard opgenomen als effectieve
manier om te kwantificeren in welke mate de doelen bereikt zijn. Het voordeel van dit kwantificeren is dat de vooruitgang
in de loop van de tijd beter inzichtelijk te maken is, en ook gekoppeld kan worden aan kleinere doelen. Het werkt voor
cliënten motiverend om vooruitgang te zien, ook als het bereiken van de ‘grote’ doelen nog niet in zicht is.
Sommige instellingen maken voor hun hulpverleners een korte samenvatting van de manier waarop vragenlijsten
geïntroduceerd, verwerkt en nabesproken kunnen worden. Ter inspiratie verwijzen we daarvoor naar de website van
SEJN, waarvan twee praktijkvoorbeelden te downloaden zijn, namelijk Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland – Het
werken met vragenlijsten en Praktijkvoorbeeld Spirit –Introductie en terugkoppeling vragenlijsten. Deze documenten
zijn naar eigen inzicht en behoefte aan te passen en verspreiden.
2d. Periodieke terugkoppeling aan team over respons
Zodra het handig verzamelen en ontsluiten van data geregeld is (randvoorwaarden 1d en e), kunnen teams actief aan
de slag gaan en het meten en verbeteren verder implementeren. Dat doen ze door gezamenlijk en met regelmaat naar
de verzamelde data te kijken.
Maar het is pas zinnig om op inhoudelijk niveau op verzamelde gegevens te reflecteren als er voldoende data beschikbaar
zijn. Het team dat gaat reflecteren bespreekt daarom in eerste instantie niet alleen of er voldoende gemeten
wordt, maar ook of de juiste meetinstrumenten en meetmomenten worden gebruikt (startmeting, tussenmetingen,
eindmeting aan het einde van een traject of module).
Ook praten de teamleden met elkaar over het begrip ‘respons’. Het is belangrijk dat zij met elkaar bespreken welke
definitie daar binnen de instelling voor gehanteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin nametingen
plaatsvinden. Instellingen die op trajectniveau meten, voeren de nameting pas uit bij het beëindigen van het traject.
Andere instellingen kiezen ervoor om te meten bij de start en bij het einde van een subtraject binnen een groter
behandeltraject van een cliënt.
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Om snel zicht te krijgen op de verzamelde data is het bij randvoorwaarde 1d genoemde LDJ-dashboard een handige
tool, die de gegevens uit BergOp automatisch vertaalt naar makkelijk leesbare grafieken en kengetallen over de
verzamelde gegevens.
Zo staat op het eerste tabblad van het dashboard een samenvatting van het aantal cliënten waarvoor vragenlijsten zijn
ingevuld voor de verschillende locaties, modules en teams. Het tweede tabblad bouwt op deze informatie voort, door
aantallen en responspercentages weer te geven voor aparte vragenlijsten zoals de CBCL (Child Behavior Checklist) of
OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst) (zie figuur 5 voor een voorbeeld). Ook op dit tabblad kan gefilterd worden op
team, locatie of module. Daarnaast kan er een specifiek tijdskader worden ingevuld voor de periode waar het team op
wil inzoomen (bijvoorbeeld alleen de lijsten van het afgelopen half jaar).

Figuur 5. Voorbeeld van een responstabblad in het LDJ-dashboard
Respons is voor veel teams een aandachtsgebied. In Tool 2.6 Non-respons voorkomen staat uitgelegd wat non-respons
precies is, en waarom teams daar aandacht aan zouden willen besteden. Factoren die kunnen leiden tot non-respons
zijn in een overzicht weergegeven. Teams kunnen met behulp van deze tool bespreken welke factoren voor hen met
name bijdragen tot de non-respons. Daarnaast biedt de tool handelingsadviezen: wat moet je als team of instelling
doen om de respons alsnog te verhogen?
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4.3 Pad 3: Benutten van de verzamelde gegevens
Direct vanaf de start van de implementatie van de lerende beweging, parallel aan pad 1 en pad 2, kunnen instellingen
gaan werken aan meten, bespreken en verbeteren. Ook instellingen die nog geen grote hoeveelheden data beschikbaar
hebben, kunnen aan de slag gaan met het thema ‘benutten van verzamelde gegevens’. Want van alleen data verzamelen
en met elkaar praten wordt de hulpverlening niet automatisch beter. Het benutten van gegevens is de cruciale stap
om tot betere hulpverlening te komen.
In deze paragraaf bespreken we hoe de verzamelde gegevens in pad 3 benut kunnen worden in de praktijk. De kern
daarvan zit in het voeren van feedback- en verbetergesprekken, waarna de uitvoering van de geplande verbeteracties
geborgd wordt. Deze gesprekken kunnen binnen instellingen gevoerd worden van cliëntniveau tot instellingsniveau.
De verzamelde gegevens kunnen daarnaast ook buiten de instelling gebruikt worden, bijvoorbeeld als meerdere
instellingen gezamenlijk de uitvoering of de resultaten van een interventie willen onderzoeken.
De interne projectleider Lerende Beweging ondersteunt hulpverleners en teams bij het verkrijgen en samenbrengen
van data, het analyseren van data, het waarderen van data, het komen tot verbeteracties en het monitoren van de
uitvoering van deze verbeteracties en tot slot het evalueren van de effecten van deze acties. Hij of zij kan daarnaast
het management ondersteunen bij het verder benutten van de verzamelde gegevens.
In tabel 3 zijn de stappen van pad 3 weergegeven, en de beschikbare hulpmiddelen om de stap georganiseerd of
uitgevoerd te krijgen. De ‘tools’ zijn te vinden in de bijlage van deze routeplanner, de ‘downloads’ zijn online te vinden via
de hyperlinks en de ‘applicaties’ zijn bestaande of op maat gemaakte softwareprogramma’s.
Onder tabel 3 lichten we per stap toe wat ermee bedoeld wordt en welke hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.
Tabel 3. Belangrijke stappen in het benutten van uitkomsten
Pad 3. Benutting uitkomsten
3a. Informatie uit vragenlijsten gebruikt in
casuïstiekbesprekingen

Hulpmiddelen
Tools
2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
2.5 SMARTcard Slim doelen opstellen en evalueren met cliënten
Downloads
Instructiefilmpjes Inside-Out
Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland ‘Het werken met vragenlijsten’
Praktijkvoorbeeld Spirit ‘Introductie en terugkoppeling vragenlijsten’

Terug naar inhoudsopgave

29

Pad 3. Benutting uitkomsten
3b. Analyse van de gegevens

Hulpmiddelen
Tool
3.1 Analyse van de gegevens
Applicaties
Excel
SPSS

3c. Team formuleert actiepunten voor komende periode
op basis van feedback- en verbetergesprekken

Tools
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
3.3 Draaiboek feedback- en verbetergesprek
Downloads
Besluitenkwadrant
Feedback- en verbetergesprek – aanpasbare presentatie

3d. Presentatie van verbeterpunten en verbeterplan aan
managementteam
3e. Team werkt aan verbeterpunten, voortgang geregeld
in team besproken
3f. Opbrengst uitgevoerde verbeterpunten in team
geëvalueerd aan de hand van recente uitkomsten
3g. Teams leren van elkaar aan de hand van interne audits

Tool
3.4 Implementeren van verbeteracties
Zie bespreekstramien in Tool 3.2 Evaluatie door middel van het
feedback- en verbetergesprek
Tool
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
Tool
3.5Interne audits

3h. Uitkomsten van verschillende teams samengevoegd in
instellingsrapport

Downloads
Praktjikvoorbeeld Jeugdhulp Friesland over hulpmodule X
Praktijkvoorbeeld Spirit interventie Julia
Praktijkvoorbeeld Spirit module Pleegzorg

3i. Uitkomsten vragenlijsten door management benut
voor interne verbeterslag

Tools
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
Onderzoeksaanvraag via de stuurgroep Lerende Databank Jeugd
Applicaties
LDJ-dashboard
Excel
SPSS

3j. Uitkomsten en samenvatting van feedback- en
verbetergesprek door management benut voor
verantwoording aan gemeente
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3a. Informatie uit vragenlijsten gebruikt in casuïstiekbesprekingen
Op het allerlaagste niveau kunnen hulpverleners met individuele cliënten werken aan meten, bespreken en verbeteren.
Aan de hand van vragenlijsten, checklists of gegevens uit gesprekken formuleren zij doelen voor de cliënt en koppelen
deze aan een plan van aanpak. Gedurende de behandeling of begeleiding van de cliënten checken de hulpverleners
regelmatig welke effecten de ingezette acties lijken te hebben, en of de doelen al bereikt zijn. Aan de hand van deze
tussenevaluaties stellen zij het plan van aanpak soms bij. Bij het tweede pad (Tool 2.4 Bespreken van uitkomsten met
ouders en jongeren) lichtten we al toe hoe de uitkomsten van vragenlijsten met cliënten kunnen worden besproken. In
de laatste stap van het bespreekstramien formuleert de hulpverlener samen met de cliënt verbeteracties. Dit meten,
bespreken en verbeteren met de cliënt laat zien dat gegevens al op een laag niveau benut kunnen worden. Door
deze werkwijze structureel toe te passen voor alle cliënten, bouwt de instelling naar verloop van tijd aan een grotere
hoeveelheid data waarop gereflecteerd kan worden.
De vier stappen uit het oplossingsgerichte bespreekstramien (herkennen, begrijpen, waarderen en handelen) zijn ook
door professionals toe te passen wanneer zij gezamenlijk nadenken over een specifieke casus en over de gegevens
die zij met vragenlijsten verkregen hebben.
3b. Analyse van de gegevens
Voor teams is het lastig om de verzamelde gegevens ad hoc tijdens een bijeenkomst te analyseren. Daarom heeft de
projectleider Lerende Beweging een rol in het verwerken en analyseren van de gegevens. Dit kan zowel om gegevens
uit de Lerende Databank Jeugd gaan, als om gegevens uit bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat de
instelling gebruikt of informatie uit cliëntportalen zoals Jouw Omgeving.
De analyse door de projectleider kan vervolgens in combinatie met de schema’s uit het LDJ-dashboard de basis vormen
voor het feedback- en verbetergesprek dat binnen het team gevoerd gaat worden.
Om de projectleider Lerende Beweging daarmee op weg te helpen, hebben we in Tool 3.1 Analyse van de gegevens de
vragen en stappen opgenomen die aan de orde zijn bij het analyseren van team-, locatie-, module-, of instellingsdata.
3c. Team formuleert actiepunten voor komende periode op basis van feedback- en verbetergesprekken
Het voeren van feedback- en verbetergesprekken verloopt altijd via dezelfde stappen. In Tool 3.2 Evaluatie door middel
van het feedback- en verbetergesprek zijn deze stappen globaal beschreven, en zijn voorbeelden opgenomen voor het
vastleggen van de uitkomsten.
Een tweede hulpmiddel om de feedback- en verbetergesprekken voor te bereiden en uit te voeren is Tool 3.3 Draaiboek
feedback- en verbetergesprek. In dit draaiboek zijn praktische handvatten opgenomen over hoe de bijeenkomsten
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vormgegeven kunnen worden. Daarnaast is via de SEJN-website het besluitenkwadrant waarnaar in het draaiboek
verwezen wordt in bewerkbare vorm te downloaden.
Het draaiboek bevat ook een korte beschrijving van een vervolgoverleg dat kan plaatsvinden naar aanleiding van
het feedback- en verbetergesprek. In dit vervolgoverleg denken teamleden in kleinere groepjes na over hoe de
geformuleerde acties uitgevoerd kunnen worden. Het vervolgoverleg kan helpen om de overstap te maken naar de
‘act’-fase van de PDCA-cyclus die het team aan het doorlopen is.
Voor projectleiders Lerende Beweging (of teamleiders die het feedback- en verbetergesprek leiden) is er op de SEJN-website
een downloadbare presentatie beschikbaar (Feedback- en verbetergesprek – aanpasbare presentatie) die op maat kan
worden aangepast, waarmee de gegevens op een overzichtelijke manier teruggekoppeld kunnen worden naar het team.
Bij het voeren van de feedback- en verbetergesprekken is het handig om de volgende aandachtspunten in het
achterhoofd te houden:
•

Neem tijdens de gesprekken de tijd om na te denken over onverwachte vragen of onverwachte situaties.

•

Geef de teamleden genoeg tijd om na te denken en informatie te verwerken.

•

Betrek het team bij het organiseren en uitvoeren van de gesprekken, bij het formuleren van het plan van aanpak
en geef hun een rol in de uitvoering daarvan.

•

Onverwachte (of ongemakkelijke!) vragen worden waar mogelijk beantwoord, ofwel gelijk, ofwel op een later
moment. Het beantwoorden van vragen bevordert de onderzoekende houding van het team en stimuleert tot het
stellen van nieuwe vragen.

•

Behoud als projectleider Lerende Beweging een neutrale houding ten opzichte van de vragen en reacties van
de teamleden. Het voeren van de feedback- en verbetergesprekken is een activiteit van het team, waar de
projectleider Lerende Beweging hoogstens een ondersteunende rol bij heeft. Het team moet zelf het groepsproces
doorlopen: de teamleden moeten gezamenlijk bepalen of ze vinden dat er voldoende gegevens worden verzameld,
of ze de data herkennen, of ze de data begrijpen, wat ze van de bereikte resultaten vinden et cetera. Door hen hier
zelf over te laten nadenken, wordt een onderzoekende houding ten opzichte van het eigen werkveld gestimuleerd.
Dat is precies de lerende beweging die ook op het niveau van de professional moet plaatsvinden.

3d. Presentatie van verbeterpunten en verbeterplan aan managementteam
De verbeterpunten die zijn voortgekomen uit het feedback- en verbetergesprek worden vervolgens aan het
managementteam gepresenteerd. In Tool 3.4 Implementeren van verbeteracties staan de stappen beschreven die de
projectleider Lerende Beweging of de verantwoordelijke teamleider/behandelcoördinator kan volgen om de gegevens
te presenteren en om te zetten naar een actieplan op instellingsniveau.
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De eerdergenoemde aanpasbare presentatie Feedback- en verbetergesprek – aanpasbare presentatie, kan ook
gebruikt worden om de resultaten en verbeteracties aan het management te presenteren. Laat de verbeteracties
die uiteindelijk voorvloeien uit deze presentatie opnemen in de jaarplannen en laat behandelmanagers hierop sturen.
3e. Team werkt aan verbeterpunten, voortgang geregeld in team besproken
Het actieplan dat in stap 3c is gemaakt, wordt vervolgens uitgevoerd. Het is belangrijk om de uitvoering te borgen,
met name omdat de actieplannen vaak een langere periode beslaan. In de praktijk blijkt dat het regelmatig bespreken
van de voortgang helpt om de vraagstukken die in het team of de instelling spelen actueel te maken of houden. De
betrokkenen krijgen weer scherp op het netvlies welke acties van hen verlangd worden. Ook werkt het voor het team
motiverend om de eerste ‘kleine successen’ te vieren: Wat is in de tussentijd al gelukt? Welke acties zijn al uitgevoerd?
Kunnen de eerste vragen al beantwoord worden?
Het regelmatig bespreken van het actieplan zou dus onderdeel moeten worden van de algemene werkwijze van het
team. Om dit te bevorderen is het zaak om deze activiteit vooruit in te plannen in de teamvergaderingen.
De projectleider Lerende Beweging heeft eveneens een borgende taak voor de uitvoering van het actieplan. Hij of zij
vraagt proactief en met regelmaat aan de in het plan genoemde professionals hoe de uitvoering van het plan verloopt.
3f. Opbrengst uitgevoerde verbeterpunten in team geëvalueerd aan de hand van recente uitkomsten
Als de kans zich voordoet, geeft de projectleider Lerende Beweging de teams een korte tussentijdse terugkoppeling
op basis van verzamelde data, zodat de teams een ‘mini-reflectiemomentje’ kunnen hebben. Wanneer bijvoorbeeld
het verhogen van respons onderdeel is van het plan van aanpak, zou de projectleider regelmatig de mate van respons
kunnen terugkoppelen. Zo kunnen de teams al op korte termijn de resultaten van hun inspanningen zien. Ook bij dit
mini-reflectiemoment bespreken de teams de data volgens de vier bekende stappen: herkennen, begrijpen, waarderen
en handelen. De laatste stap ‘handelen’ betekent hier dat de punten uit het actieplan worden uitgevoerd óf dat het
actieplan zo nodig wordt aangepast.
Het feedback- en verbetergesprek (Tool 3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek) dat bij de
start van de cyclus gevoerd is, wordt minder vaak, maar wel met regelmaat herhaald. De teamleden evalueren de
uitvoering van het actieplan, waar mogelijk beantwoorden zij vraagstukken en samen denken zij na over het vervolg.
Het gesprek levert weer een nieuw actieplan op voor de komende tijd.
3g. Teams leren van elkaar aan de hand van interne audits
Het voeren van meet- en verbetergesprekken in teams is een cyclisch, herhalend proces. In de praktijk is gebleken
dat het op gang houden van de cyclus aandacht vraagt. Het borgen van het doorlopen van deze cyclus is een taak
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van de projectleider Lerende Beweging. Hij of zij geeft regelmatig een nieuwe impuls aan de cyclus, bijvoorbeeld door
informatie te delen over specifieke meetinstrumenten. Zoals door artikelen uit vaktijdschriften te verspreiden, of
een workshop aan te bieden voor het team waarin nog eens gezamenlijk wordt geoefend met het introduceren van
vragenlijsten.
Een andere manier om de cyclische uitvoering van de lerende beweging te bevorderen, is het jaarlijks uitvoeren van
interne audits. Daarbij bezoeken teams elkaar en leren zij van elkaar over hoe zij het meten, bespreken en verbeteren
aanpakken. Wat lukt daar goed bij? Wat zijn struikelblokken en hoe gaan beide teams met deze hindernissen om?
Daarnaast gaan de teams met elkaar in gesprek over de inhoud: welke onderzoeksvragen leven er bij de teams? Wat
hebben zij het afgelopen jaar geleerd over de doelgroep die zij bedienen, de aanpak die zij gebruiken en het resultaat
dat zij daarmee bereiken?
In Tool 3.5 Interne audits staat een stappenplan beschreven voor het uitvoeren van interne audits door teams. Als de
tijdsinvestering te groot is om gehele teams aan deze audits te laten deelnemen, dan kan er uiteraard gekozen worden
voor een beperkte groep professionals met een bijzondere interesse in de verzamelde gegevens. Een belangrijke
voorwaarde is echter dat aan deze audits in ieder geval een aantal professionals deelneemt die direct met cliënten
werken in het primaire proces (diagnostiek, begeleiding, behandeling, et cetera).
De projectleider Lerende Beweging vraagt bij voorkeur aan de teams wat hun ondersteuningsbehoefte is, waarna hij of
zij op maat hulp en begeleiding biedt, om zo de voortgang van het cyclische, herhalende proces te borgen. Dit kunnen
acties zijn vanuit het eerste, tweede en/of derde pad.
Ook voor instellingen die al langere tijd met meten, bespreken en verbeteren werken, blijft borging belangrijk. Teams
veranderen voortdurend van samenstelling, en nieuwe medewerkers zijn niet altijd bekend met de lerende beweging.
De projectleider Lerende Beweging kan deze nieuwe medewerkers helpen met het bijspijkeren van kennis. Door dit
gezamenlijk met het team te doen, is dit bij uitstek een moment om de kennis van het ‘oude’ team weer op te frissen.
3h. Uitkomsten van verschillende teams samengevoegd in een instellingsrapport
De verzamelde data kunnen benut worden op cliënt- of teamniveau, maar deze data en kennis die voortkomt uit de
feedback- en verbetergesprekken kunnen ook gecombineerd benut worden, op een hoger niveau. Bijvoorbeeld voor
doelgroepanalyses op instellingsniveau. Of om op module- of interventieniveau iets te zeggen over de eigenschappen
van de bereikte doelgroep en/of de bereikte resultaten.
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Ter inspiratie zijn de volgende drie praktijkvoorbeelden te downloaden van de SEJN-website:
•

Spirit geeft een overkoepelende terugkoppeling over interventie Julia

•

Spirit geeft een overkoepelende terugkoppeling over module Pleegzorg

•

Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland over hulpmodule X

3i. Uitkomsten vragenlijsten door management benut voor interne verbeterslag
Het managementteam kan ook zelf bezig zijn met de lerende beweging, bijvoorbeeld door jaarlijks de uitkomstenmonitor
van de instelling te bespreken volgens het bespreekstramien dat de teams gebruiken voor de feedback- en
verbetergesprekken (zie Tool 3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek). Heb hierbij oog voor
‘het verhaal achter de cijfers’. Cijfers zijn geen doel op zich, maar een middel om samen tot verbeteringen te komen.
Ze geven inzicht in de aard en de ernst van de problematiek bij aanmelding, zeggen iets over veranderingen naar
aanleiding van de behandeling, en over het hulpverleningsaanbod en hoe dit past bij de probleemprofielen.
Soms treedt er na enige tijd verzadiging op: cijfers geven dan weinig nieuwe inzichten, omdat ze steeds hetzelfde
zijn (bijvoorbeeld dezelfde tevredenheidscijfers). Het kan dan weer interessant worden als er meer kwalitatief naar
gekeken wordt: Wat hebben mensen die niet tevreden zijn gemeen? Hoe kunnen zij beter worden geholpen?
De Lerende Databank Jeugd heeft een landelijk functie. De instellingen die deelnemen aan SEJN delen de (geanonimiseerde)
data die zij verzamelen, zodat zij gezamenlijk kunnen leren over ‘wat werkt voor wie’. Het management kan deze
landelijke gegevens benutten om de eigen instelling te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Het LDJ-dashboard
biedt hier een eerste handvat voor. De projectleider Lerende Beweging kan het management verder ondersteunen
door de verzamelde data op maat te analyseren, afhankelijk van de vragen die het management heeft.
Een andere route die gevolgd kan worden om de landelijke data te benutten, is het indienen van een onderzoeksvraag
namens (een deel van) de SEJN-instellingen bij de stuurgroep Lerende Databank Jeugd. Deze stuurgroep beoordeelt
of het doel van het onderzoek aansluit op de visie en doelstellingen van SEJN en de Lerende Databank Jeugd. Ook kijkt
de stuurgroep naar de haalbaarheid van het onderzoek: zijn de onderzoeksvragen helder genoeg geformuleerd en is
de verwachting dat de vragen beantwoord kunnen worden met data uit de Lerende Databank Jeugd realistisch? Na
toestemming door de stuurgroep, kunnen de aanvragende instellingen een selectieve geanonimiseerde extractie uit de
Lerende Databank Jeugd ontvangen. De instellingen krijgen dus niet alle data van de andere aanvragende instellingen,
maar alleen de data die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
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3j. Uitkomsten en samenvatting van feedback- en verbetergesprek door management benut voor verantwoording
aan gemeente
De Lerende Databank Jeugd is gemaakt door SEJN-instellingen, voor SEJN-instellingen, met als doel te leren over ‘wat
werkt voor wie’. Dat gebeurt door data uit de praktijk bijeen te brengen en daarop te reflecteren. Bij het inrichten
van de databank is het steeds van belang om bij keuzes voor bijvoorbeeld meetinstrumenten of de inrichting van het
dashboard dit doel voor ogen te houden.
Meten en verbeteren staat voor sommige instellingen nog in de kinderschoenen. De hoeveelheid of de kwaliteit van de
data is dan nog niet voldoende om harde uitspraken te doen over de prestaties van een instelling. De data bieden dan
wel, zoals bedoeld, de voedingsbodem om de lerende beweging op te starten.
Gaandeweg zullen de kwaliteit en kwantiteit van de data toenemen. Het ‘volwassen’ worden van de Lerende Databank
Jeugd biedt instellingen de mogelijkheid om hun eigen verzamelde data door samenvoeging met andere data op hoger
niveau te gebruiken voor verantwoording aan gemeenten. Idealiter leveren de instellingen de gegevens niet zonder
meer aan gemeenten aan, maar voeren ze daarbij een feedback- en verbetergesprek met de gemeente. Door met
elkaar in gesprek te gaan, worden de geleverde gegevens binnen het juiste inhoudelijke kader bezien. Dit gesprek
voorkomt oneigenlijk gebruik van de aangeleverde gegevens.
Het gesprek kan plaatsvinden aan de hand van hetzelfde bespreekstramien als bij het feedbackgesprek (Tool 3.2
Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek). Het gesprek gaat uit van de gemeente en de instelling
als samenwerkingspartners. Beide partijen hebben verantwoordelijkheden en taken in de signalering, toeleiding en
begeleiding/behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen bij wie de ontwikkeling bedreigd wordt of anders loopt
dan verwacht. Factoren die meespelen in het bereiken van de doelgroep of het bereiken van resultaat kunnen daarom
zowel bij de instelling als bij de gemeente (of bij een eventuele derde partij) liggen. Het actieplan dat volgt uit het
feedback- en verbetergesprek kan dan ook acties voor zowel de instelling als de gemeente bevatten.
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Ter overweging
Het implementeren van de lerende beweging binnen een instelling is geen sinecure. Het vraagt inspiratie, doelgerichtheid
en vooral een lange adem. Het motto tijdens de implementatie moet dan ook zijn ‘neem de tijd’. Enerzijds omdat de
instelling zich voor een langere periode moet committeren aan de implementatie van de lerende beweging. Anderzijds
omdat er letterlijk tijd vrijgemaakt moet worden voor de professionals en de projectleider Lerende Beweging om
hun taken goed te kunnen uitvoeren. Dit vraagt een investering van de instelling die zich op de langere termijn zal
uitbetalen in meer capabele professionals en betere jeugdhulp.
De implementatie van de lerende beweging is meer dan het verzamelen van gegevens en het implementeren van
protocollen om met elkaar over getallen te praten. Het vraagt om een cultuurverandering. Van het praten over
individuele cliënten en wat wel of niet lukt in de behandeling, naar overstijgend objectief en nieuwsgierig kijken naar
de bereikte doelgroep, aanpak en resultaten. Dat is voor veel professionals uit de praktijk een nieuwe manier om naar
jeugdhulp te kijken en erover na te denken.
De extra activiteiten die de professionals doen om de lerende beweging mogelijk te maken, kosten dus tijd en geld. Het
is dan ook aan te raden om het uitvoeren van de lerende beweging op te nemen in de kostprijs van de hulpverlening,
zodat het ook structureel gefinancierd blijft.
Veel instellingen zijn bezig met de lerende beweging en het meten en verbeteren op de werkvloer. Zij doen kennis
op over de implementatie en de uitvoering ervan, en over ‘wat werkt voor wie?’. Door verbinding te zoeken met
andere instellingen, bijvoorbeeld tijdens SEJN-activiteiten zoals het effectiviteitsplatform, en de opgedane kennis en
ervaringen met elkaar te delen, kunnen instellingen van elkaar leren.
Het implementeren van de lerende beweging vraagt kennis over meten, reflecteren en verbeteren in het primaire proces.
De projectleider Lerende Beweging bezit deze kennis en deelt deze binnen de instelling. In de praktijk is elke instelling weer
anders en brengt elk implementatietraject weer andere uitdagingen met zich mee. Schroom niet om kennis van buitenaf in
huis te halen. Laat bijvoorbeeld een adviseur van het SEJN meedenken over lastige onderdelen. Daarnaast biedt het SEJN de
training Meten en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd voor professionals, bestaande uit drie dagdelen. In deze training
krijgt de projectleider Lerende Beweging een praktische toelichting op de te nemen stappen, voldoende mogelijkheden om te
oefenen met lastige activiteiten, en begeleiding in het implementatietraject dat de hij of zij doormaakt binnen de eigen instelling.
Tot slot, de Lerende Databank Jeugd en de lerende beweging zijn zelf ook lerend! Ideeën voor aanvullingen of mooie
praktijkvoorbeelden zijn dan ook meer dan welkom. Ga naar de website van het SEJN (www.sejn.nl) en mail ons uw ideeën.
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Bijlagen Wegwijzer Tools Lerende Databank Jeugd
Wegwijzer Tools Lerende Databank Jeugd
Pad 1. Voorwerk en Randvoorwaarden

Hulpmiddelen

1a. Draagvlak onder directie en management –
voorgesprekken die uitmonden in een duidelijk besluit
over plan van aanpak

Tools
0.1 Checklist voorgesprek
0.2 Niveaus motivatie ‘meten, bespreken en verbeteren’
0.3 Checklist nadere verkenningsgesprek
0.4 LDJ-Checklist
Downloads
- Verwerkingssysteem LDJ-checklist
- Voorbeeldpresentaties
- Factsheet LDJ

1b. (Pro)actieve projectleider Lerende Beweging
(instellingsniveau) en implementatieplan

Tools
0.4 LDJ-checklist
1.1 SMARTcard slim doelen opstellen op instellingsniveau
1.2 Waar moet je aan denken als je gegevens gaat verzamelen
1.3 Stroomschema ‘Nieuwe gegevens nodig?’
Downloads
- Verwerkingssysteem LDJ-checklist

1c. (Pro)actief projectteam / coördinator die meet- en
verbeterproces in team aanjaagt

Zie in routeplanner schema met projectteamleden en taakverdeling

1d. Goed werkende software waarbij vragenlijsten
kunnen worden toegestuurd aan cliënten, kunnen
worden opgeborgen, geanalyseerd en uitkomsten
gerapporteerd

Applicaties
BergOp
LDJ-dashboard
Excel
SPSS
Tool
1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname LDJ

1e. Informatie uit vragenlijsten en registratiegegevens
van cliënten kunnen combineren in spss, excel of
ander data-analyseprogramma

Applicaties
Excel
SPSS
Tool
1.4 Kennismaking en implementatiedocument bij start deelname LDJ

Terug naar inhoudsopgave

38

Pad 2. Werken met vragenlijsten

Hulpmiddelen

2a. Draagvlak onder medewerkers creëren; medewerkers
weten wat de bedoeling is

Downloads

2b. Overzicht duidelijke afspraken voor medewerkers/
teams: wie doet wat wanneer?

Tool
2.1 Stappenplan gegevensverzameling

- Basisworkshop ‘werken met vragenlijsten’

Downloads
- Praktijkvoorbeeld Spirit ‘wat moet wanneer?’
2c. Medewerkers zijn getraind in het werken met
vragenlijsten
- Hoe komt de vragenlijst bij cliënt en waar zijn de
uitkomsten te vinden
- Introductie vragenlijst bij cliënten
- Hoe de profielen lezen en uitkomsten te interpreteren

Tools
2.1 Stappenplan gegevensverzameling

- Hoe de uitkomsten te bespreken met cliënten

2.3 Profielen van vragenlijsten lezen

2.2 Introduceren van vragenlijsten

2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
2.5 SMARTcard slim doelen opstellen en evalueren met cliënten
Downloads
- Instructiefilmpjes Inside-Out
- Instructiefilmpjes BergOp
- Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland ‘Het werken met vragenlijsten’
- Praktijkvoorbeeld Spirit ‘introductie en terugkoppeling vragenlijsten’
2d. Periodieke terugkoppeling aan team over respons
(via dashboards)
- Vestig geregeld de aandacht op ontwikkeling
responspercentage (via mail, intranet, etc)

Terug naar inhoudsopgave

Tool
2.6 Non-respons voorkomen
Applicatie
- LDJ-dashboard
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Pad 3. Benutting uitkomsten

Hulpmiddelen

3a. In casuïstiekbesprekingen gebruik maken van de
informatie uit vragenlijsten

Tools
2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
2.5 SMARTcard slim doelen opstellen en evalueren met cliënten
Downloads
- Instructiefilmpjes Inside-Out
- Praktijkvoorbeeld Jeugdhulp Friesland ‘Het werken met vragenlijsten’
- Praktijkvoorbeeld Spirit ‘introductie en terugkoppeling vragenlijsten’

3b. Analyse van de gegevens

Tools
3.1 Analyse van de gegevens
Applicaties
Excel
SPSS

3c. Team formuleert op basis van feedback- en
verbetergesprek actiepunten voor komende periode.

Tools
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
3.3 Draaiboek feedback en verbetergesprek
Downloads
- Besluitenkwadrant
- Feedback- en verbetergesprek – aanpasbare presentatie

3d. Presentatie van verbeterpunten en verbeterplan aan
managementteam

Tools
3.4 Implementeren van verbeteracties

3e. Team werkt aan verbeterpunten, de voortgang hiervan
wordt geregeld besproken in het team.

Zie bespreekstramien in Tool 3.2 Evaluatie door middel van het
feedback- en verbetergesprek

3f. (Vanaf 2e feedback- en verbetergesprek) Team
evalueert opbrengst uitgevoerde verbeterpunten aan
de hand van recente uitkomsten

Tools
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek

3g. Organiseer af en toe interne audits naar het werken
met vragenlijsten (helderheid afspraken, nut,
opbrengsten, tips voor verbetering implementatie)

Tool
3.5 Interne audits

3h. Uitkomsten van verschillende teams worden bij elkaar
genomen in een instellingsrapport

Downloads
- Praktijkvoorbeeld Organisatie X interventie Y
- Praktijkvoorbeeld SPIRIT interventie JULIA
- Praktijkvoorbeeld SPIRIT module Pleegzorg

3i. Management benut uitkomsten vragenlijsten voor
interne verbeterslag.

Tools
3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
Onderzoeksaanvraag via de LDJ-stuurgroep
Applicaties
- LDJ-dashboard
- Excel
- SPSS

3j. Management benut uitkomsten en samenvatting van
feedback- en verbetergesprek voor verantwoording
naar gemeenten.
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Tool 0.1 Checklist voorgesprek voor de LDJ-adviseur
Wat is uw vraag?

Welke ambities heeft u?

- instellingsbreed
- gedragen door directie en management
- voor specifiek aanbod min. effectladder niveau III
(doeltreffend)

Instellingsbreed

Wat is de aanleiding?

- noodzaak, mogelijkheden, wensen, redenen

Welke interventies hebt u in huis?

- vraag om korte schets organogram + programma’s

Wat doet u nu al op het gebied van meten?

- effecten van de hulp (doelrealisatie, cliënttevredenheid/
cliëntregistratie, werken met vragenlijsten)
- concrete resultaten (wachtlijsten, doorlooptijden,
aantallen cliënten, bezetting)
- benutten resultaten: bestaat er al een structuur waarin
er op diverse niveaus wordt gesproken over resultaten?
(beleidscyclus)

Wat zijn uw wensen?

- welk niveau van resultaat/effect/de effectladder?
- op welke manier (beschrijven en onderbouwen
interventies, werken met vragenlijsten etc.)?

Wat zijn de eerste stappen die u hiervoor

- noteer deze

wilt gaan zetten?
Welke investering gaat u hiervoor
vrijmaken?
Wie gaat intern de kar trekken?

- denk aan financiën, fte’s, middelen, externe
ondersteuning
- is het helder dat er verschillende sleutelfiguren nodig
zijn om de kar te trekken?

LDJ

Hebt u de wens kennis en ervaring uit te
wisselen?

- leg kort uit wat het SEJN inhoudt en check
verwachtingen
- verwijs naar de website

Hebt u al contact met LDJ/SEJN-partner(s)?

- noteer waar bestaande samenwerkingsrelaties liggen
en meld dat u de betrokken partner over deze stap zal
inlichten

Wat verwacht u van de ondersteuning

- check verwachtingen

vanuit SEJN?
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Vervolg

Leg het vervolgtraject van het de

- de LDJ-checklist, de routewijzer, het driepadenmodel

ondersteuning uit

- rol LDJ-adviseur, afbakening met rol LDJ-regisseur in de
eigen instelling

Maak een afspraak voor verdere

- noteer datum, tijd en locatie

verkenning
Vraag of men informatie over de instelling

- organogram + overzicht programma’s

wil toesturen of dat dit beschikbaar is via

- missie, visiedocument

de website
Noteer contactgegevens en geef deze

- naam, e-mail, telefoon, adres

door aan de betrokken SEJN-adviseur
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Tool 0.2 Niveaus motivatie ‘meten, bespreken en verbeteren’
niveau
-1
Voorbijganger

0
Zoeker

+1
Beginner

beslissing klant

doel en technieken LDJ- / SEJN-adviseur

We beginnen (nog) niet aan het
planvormingsproces voor het
implementeren van de meetbespreek- en verbeterbeweging, of in
ieder geval nog niet nu.

Doel
context scheppen waarin een vraag geformuleerd kan worden

We hebben als instelling veel vragen
waar we nog geen antwoord op
hebben. Dus het is noodzakelijk om
meer verkennend onderzoek te doen.

Doel
het formuleren van werkbare doelen bevorderen

We willen wel, maar we hebben
hierbij nog wel ondersteuning nodig.
Het LDJ kan deze ondersteuning
bieden; ga een gesprek aan over hoe
die ondersteuning eruit kan gaan zien.

Doel
aan doelen en werkpunten werken, versterken van het vermogen zelf
oplossingen te vinden en daarbij hulpbronnen te benutten

Belangrijkste technieken
- contact leggen
- vraagverheldering door actief luisteren
- complimenten geven; hoop en verwachting creëren
- context verhelderen / mandaat checken
- praktische informatie geven
- toekomstprojecties
- uitzonderingsvragen, zoeken naar wat de instelling nu al doet
- zoeken naar alternatieve vraag

Belangrijkste technieken
- ‘zoekgedrag’ versterken – stimuleer een bezoek aan een instelling die
al wel meet-, bespreekt- en verbetert en/of geef evt literatuur over het
effect ervan.
- uitzonderingen exploreren
- toekomstprojecties uitdiepen
- positieve herformulering, herstructurering en herkadering
- schaalvragen

Belangrijkste technieken (samen met de instelling)
- doelen en werkpunten formuleren
- ‘Doe meer van wat werkt’
- werken aan gedragsverandering en vaardigheden vergroten
- steun mobiliseren, stressfactoren elimineren en taakverlichting

+2
Co-expert

Ja, we zijn er als instelling al volop
mee bezig en we willen onze
ervaringen delen in LDJ-verband en
ook leren van ervaringen van andere
instellingen.
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Doel
zelfstandigheid aanmoedigen, generalisatie naar de toekomst
Belangrijkste technieken (samen met de instelling)
- bereikte resultaten en voortgang evalueren en beoordelen
- verschil bepalen: Waaraan ziet en merkt u dat? Wat doet u nu anders?
- vervolg bepalen: Waaraan moet nog worden gewerkt? Wat hebt u
daarbij (aan hulp en steun) nodig?
- afspraken maken over het vervolg
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Tool 0.3 Checklist nadere verkenningsgesprek door de LDJ-adviseur
Check van tevoren of de informatie van de instelling (foldermateriaal, organogram) is ontvangen en (mocht dit tevoren
nog niet helemaal duidelijk zijn) wie definitief bij de afspraak aanwezig is.
Quick scan van de
instelling

Hoe is uw instelling opgebouwd?

- bespreek het organogram

Wat is de missie en visie van uw instelling?

- hoe wordt de missie en visie zichtbaar gemaakt in de
instelling?

Welke interventies hebt u in huis?

- vraag om een korte beschrijving van het doel, de aanpak
en uitvoeringseisen van de genoemde interventies

Zijn deze interventies beschreven?

- foldermateriaal of anderszins
- hulpverleningsplannen
- registratiesysteem (rapportage etc.)

Voor welke doelgroep(en)?

- vraag om een korte beschrijving van het kernprobleem,
de risicofactoren, de hulpvraag

Met welke uitkomst(en)?

- vraag om een korte beschrijving; zijn de uitkomsten
gericht op doelrealisatie, verandering of
cliënttevredenheid?

Binnen welke organisatorische context?

-

werkbegeleiding/ functiescholing

- kwaliteitssystemen (HKZ/INK etc.)
- beleidscyclus
Zorgevaluatiemodel

Vat het geheel samen door alle informatie in het zorgevaluatiemodel2 te plaatsen en vraag om een reactie. De
aandacht moet hier gericht zijn op interventies en doelgroepen i.p.v. op programma’s van afdelingen.

Organisatie

Doelgroep, waaronder

Interventie, waaronder

Uitkomst, waaronder

- Eigenschap, probleem

- Doel

- Cliënttevredenheid

- Relevante factoren

- Methodiek

- doelrealisatie

- Vraag

- Uitvoering

- Verandering

Bejegening

2

Elementen van de interventietheorie (‘program theory’), in: Yperen, T.A. van & J.W. Veerman (red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor

praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (2017), hoofdstuk 3, p. 87. Delft: Eburon.
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Besef van de

Welke ambities hebt u?

redenen

- min. effectladder niveau III (doeltreffend)
- instellingsbreed

Wat is de aanleiding om met

- Vanuit welke veranderwens wordt men gestuurd:

instellingsbrede effectmonitoring aan de

- is het noodzaak?

slag te gaan?

- zijn er mogelijkheden?
- is het een specifieke wens?
- welke redenen dienen zich aan?

Hoe legt u nu aan uw financiers, uw
cliënten en uw medewerkers uit dat u goed

- - inzicht geven in de reden waarom het meten van effect
noodzakelijk is

bezig bent?
Hoe geeft u nu sturing aan uw

- op basis van welke gegevens worden op dit moment

medewerkers/instelling bij het

besluiten genomen om methodieken en/of het hulpaanbod

implementeren van innovaties?

aan te passen?
- op basis van welke gegevens of op welke wijze houdt u
zicht op de kwaliteit van de geboden zorg?
- op welke manier kunnen de hulpverleners in uw instelling
aan hun leidinggevenden/teamleiders laten zien dat zij
kwalitatief goede zorg bieden?

De 3 P’s en de

Vat het geheel samen:

5 W’s

- druk tot evidence based3 werken leidt tot zoeken naar practice based evidence
- de 5 W’s: weten wat werkt voor wie wanneer en waarom, als ultiem doel
- de 3 P’s: professionaliseren, profileren en profiteren
- geef een uitleg van de effectladder en kijk gezamenlijk waar de verschillende programma’s/modules een
plek krijgen op de effectladder

Wat is het

Situatie nu

startniveau?

- waar staat u nu als instelling?
- wat doet u al op het gebied van effectmonitoring?
- wat doet u al op het gebied van het bespreken en
benutten van resultaten van de hulp (bv. wachtlijsten,
bezetting etc.)?
- schaalvraag: op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 is dat
de door u gewenste situatie helemaal is gerealiseerd en
een 0 is dat er binnen uw instelling nog helemaal niets
wordt gedaan aan het meten van effecten, waar staat u
nu dan? Bijvoorbeeld: Een 4, geen 3, wat doet u nu dan al?
Wat moet er gebeuren om van een 4 naar een 5 te komen?

LDJ-checklist

Maak gezamenlijk een sterkte-zwakteanalyse op basis van de LDJ-checklist (Tool 0.4 LDJ-checklist). De lijst

invullen

is te gebruiken als hulpmiddel bij het beoordelen wat de instelling al goed doet en voor het maken van een
stappenplan voor de invoering van de meet-, bespreek en verbeterbeweging’.

3

Bower, P. (2003). Efficacy in evidence-based practice. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, p. 328-336; Chaffin, M. & B. Friedrich (2004).
Evidence-based treatments in child abuse and neglect. Children and Youth Service Review, 26, p. 1097-1113.
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Wat is de ambitie?

Wat wilt u gaan monitoren?

- - doelrealisatie, bereik
- - verandering, beloop, effect
- - cliënttevredenheid, bejegening

Welk niveau wilt u bereiken? En waarom?

- - min. effectladder niveau III (doeltreffend)
- - instellingsbreed

Wensvraag

U wilt in uw instelling effectmonitoring breed invoeren. Wanneer u zich voorstelt dat deze invoering succesvol
is verlopen, hoe luiden dan de antwoorden op de volgende vragen?
- Wat zou er in uw instelling anders gaan dan nu?
- Wat zouden uw uitvoerend medewerkers anders doen?
- En medewerkers op managementniveau?
- En uw financiers?
- En uw cliënten?

Aan de slag met de

Hoe denkt u deze ambitie te bereiken?

ambitie

- wat is de eerste stap?
- wat is daarvoor nodig (analyseren van randvoorwaarden)?
- hoe denkt u tot niveau III van de effectladder te komen?

Uitleg vervolg

Leg indien het gesprek een positieve uitkomst heeft het vervolgtraject van het ondersteuningspakket uit: stap
3 Voorbereiding, stap 4 Verdieping, stap 5 Vliegende start, en het opstellen van de offerte en bijbehorende
prijzen. Mocht het gesprek een andere uitkomst hebben, kijk dan welke andere ondersteuning passender is.
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Tool 0.4 LDJ-checklist
Met deze LDJ-checklist kunt u inventariseren wat de stand van zaken is van het meten van de effectiviteit van jeugdhulp
bij uw instelling. De checklist is opgesteld aan de hand van de principes van praktijkgestuurd effectonderzoek.
U kunt zelf de eenheid of het niveau bepalen waarop de antwoorden van toepassing zijn.
De vragenlijst heeft drie onderdelen — A, B en C — met elk een aantal stellingen. Geef per stelling aan in welke mate
deze van toepassing is op uw afdeling, team of interventie. Geef aan het eind van elk onderdeel een algemeen oordeel
in de vorm van een rapportcijfer.
Naam invuller:

Instelling:

Functie:

Afdeling/interventie:

Datum:

Team:

A. Verzameling van gegevens

niet of nauwelijks

deels

geheel

1. Er wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide meetinstrumenten.

0

1

2

2. Werkers zijn geïnstrueerd om meetinstrumenten in te (laten) vullen.

0

1

2

3. Er is sprake van een voormeting en een nameting.

0

1

2

4. Er is een voor iedereen duidelijk protocol voor de gegevensverzameling.

0

1

2

5. Er wordt regelmatig feedback gegeven op het proces van gegevens
verzamelen (de respons).

0

1

2

6. Er is respons van minimaal 80 procent op de voormeting.

0

1

2

0

1

2

0

1

2

(scoor 2 indien 80% of meer, scoor 1 bij 60-79% en 0 bij minder dan 60%)
7. Er is respons van minimaal 60 procent op de voor- en nameting.
(scoor 2 bij 60% of meer, scoor 1 bij 40-59%: scoor 0 bij minder dan 40%)
8. Het afnemen van meetinstrumenten is zichtbaar ingebed in de werkprocessen.
Rapportcijfer
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B. Benutting van uitkomsten
9. Uitslagen van voor- en nametingen worden besproken met cliënten

niet of nauwelijks

deels

geheel

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

13. Het bespreken van rapportages leidt tot het opstellen van verbeteracties.

0

1

2

14. Resultaten van meerdere teams (afdelingen, interventies, hele instelling)

0

1

2

0

1

2

(ouders en/of kinderen), bij voorkeur in de vorm van een profiel.
10. Individuele uitslagen van voor- en nametingen spelen een rol bij intervisie en
supervisie (bijvoorbeeld in werkoverleg en behandelplanbesprekingen).
11. Resultaten van een interventie, team of afdeling worden periodiek
geanalyseerd en gerapporteerd.
12. Rapportages over de resultaten van een interventie, team of afdeling worden
met de uitvoerders besproken.

worden door directie en management zichtbaar benut in het sturen van het
beleid van de instelling.
15. Resultaten worden aantoonbaar gebruikt voor verdere wetenschappelijke
theorievorming en voor verder onderzoek.
Rapportcijfer
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C. Randvoorwaarden
16. Er is goed werkende software aanwezig om individuele profielen uit te draaien,

niet of nauwelijks

deels

geheel

0

1

2

17. Er is een (pro)actief secretariaat voor het invoeren en controleren van gegevens.

0

1

2

18. Er is een (pro)actieve procesbewaker (projectleider, aandachtsfunctionaris of

0

1

2

0

1

2

20. Er is draagvlak vanuit directie en management voor het meten van resultaten.

0

1

2

21. Monitoring en bewaking van gegevensverzameling zijn verankerd in de lijn.

0

1

2

22. De omgeving (bijvoorbeeld verwijzers, vervolghulp, financier of

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

gegevens op te slaan en zo nodig voor verder onderzoek aan te leveren.

interne onderzoeker) met voldoende bevoegdheden om medewerkers aan te
spreken.
19. Er is een (pro)actieve functionaris voor het bespreken van effectrapportages
en het vertalen van de uitkomsten in verbeteracties voor uitvoerders.

cliëntenorganisatie) is op de hoogte van de wijze waarop de instelling werkt
met uitkomstenmonitoring.
23. Er is een goede beschrijving en onderbouwing van de interventie waarvan
effecten worden gemeten.
(Alleen 2 scoren indien erkend door een landelijke erkenningscommissie)
24. Er is een programma voor scholing en bijscholing ten aanzien van het werken
met instrumenten en het benutten van uitkomsten.
25. Financiering van de onderzoeksactiviteiten is structureel verankerd in het
instellingsbudget en/of in de kostprijs van de interventie.
Rapportcijfer

Ruimte voor toelichting of opmerkingen
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Scoring
Voor een interpretatie van de scores kunt u de scores per gebied optellen, delen door het maximaal
aantal te behalen punten en vermenigv uldigen met 100. Dit geeft een percentage dat een indicatie is
voor de mate waarin u ‘op weg’ bent. Dit kan ook voor de totaalscore.
A. Verzameling van gegevens:
………………… punten gedeeld door 16 (8 criteria)

= ………………… x 100 =>

……………….. %

= ………………… x 100 =>

……………….. %

………………… punten gedeeld door 20 (10 criteria) = ………………… x 100 =>

……………….. %

B. Benutting van uitkomsten:
………………… punten gedeeld door 14 (7 criteria)
C. Randvoorwaarden:

Totaal:
………………… punten gedeeld door 50 (25 criteria) = ………………… x 100 =>
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Tool 1.1 SMARTcard Slim doelen opstellen op instellingsniveau

Een slim opgesteld doel is

S

Specifiek – geformuleerd in eindtermen voor een specifieke situatie

M

Meetbaar – geformuleerd in afgebakende gedragingen of cijfers

A

Acceptabel – de belangrijkste belanghebbenden kunnen zich erin vinden

R

Realistisch – houd rekening met de situatie van de instelling, tijdsbestek en mogelijkheden tot verandering

T

Tijdgebonden – maak helder wanneer het doel bereikt moet zijn

Moeilijk meetbaar

Goed meetbaar

Onze cliënten zijn tevreden

Dit kalenderjaar geven is het gemiddelde
rapportcijfer dat cliënten geven voor hun
tevredenheid over onze hulp minstens een 8
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Tool 1.2 Waar moet je aan denken als je gegevens gaat verzamelen?
Als je start met gegevensverzameling zullen er een aantal beslissingen moeten worden genomen:
Verzamelen gegevens
Onderzoek welke gegevens al worden verzameld tijdens de hulp die een antwoord kunnen geven op de vraag of je je ambities bereikt
(Gebruik eventueel de flowchart Nieuwe gegevens nodig?). Bijvoorbeeld: in het EPD wordt bij einde hulp geregistreerd of jeugdigen
school en/of werk hebben; ook wordt geregistreerd of de hulp is uitgevoerd volgens plan (i.t.t. voortijdig afbreken van de hulp) of dat
de doelen behaald zijn. Ook kan het zijn dat je iets wilt weten waarvoor je vragenlijsten wilt gaan inzetten. Deze vragenlijsten kunnen
worden ingevuld door cliënten, jeugdhulpprofessionals en/of leerkrachten.
Als je kiest voor vragenlijsten, welke vragenlijsten moeten worden afgenomen? Vragenlijsten moeten passen bij de problematiek van
de cliënten en de doelen van de behandeling die wordt aangeboden. De databank Instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut en de
informatie uit de COTAN van het NIP kunnen behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste vragenlijsten.
Wanneer worden de vragenlijsten afgenomen? Dat ligt aan het doel van de vragenlijst:
- Als het doel is om in kaart te brengen wat de situatie voor en na de hulp is, dan worden vaak vragenlijsten afgenomen voor/aan
het begin van de hulp, ongeveer halverwege de hulp en aan het eind van de hulp. Het kan interessant zijn om een paar maanden
na afloop van de hulp ook nog een zogeheten follow-upmeting af te nemen, om te kijken of het effect blijvend is. Vertaal deze
momenten naar praktisch haalbare momenten in de cliëntroute (bijvoorbeeld voor het startgesprek, tussen het startgesprek en het
eerste hulpverleningsgesprek, et cetera.)
- Als het doel is om in kaart te brengen of de doelen zijn behaald dan wordt dit tijdens en aan het eind van de hulp gedaan. Daarbij
wordt vaak gebruik gemaakt van de GAS-score. GAS staat voor Goal Attainment Scaling: 1 betekent doel bereikt, 0 betekent
onveranderd, -1 betekent een verslechtering van de situatie.
- Ook kan het doel zijn om de tevredenheid van de cliënten in kaart te brengen. Dit kan tijdens of aan het einde van de hulp. Vaak wordt de
cliënt niet alleen gevraagd naar de tevredenheid over de hulp, maar ook naar de tevredenheid over het resultaat van de hulp.
Bij wie worden de vragenlijsten afgenomen? Meestal wordt in elk geval een van de ouders gevraagd. Als jongeren iets ouder zijn worden
zij vaak ook zelf gevraagd. Dit gebeurt meestal vanaf ongeveer 12 jaar.
Hoe worden de vragenlijsten afgenomen? Vaak is dit digitaal. Bedenk dan welk programma hiervoor gebruikt gaat worden en of het
nodig is medewerkers hierin te trainen. Voor sommige doelgroepen is het niet (altijd) haalbaar om vragenlijsten digitaal af te nemen.
In dat geval is het belangrijk om ook na te denken over wie de binnengekomen vragenlijsten gaat invoeren, in welke software, binnen
welke termijn, waar de ingevoerde data worden opgeslagen, hoe de data bij de hulpverleners terecht komen en waar de papieren
vragenlijsten worden gearchiveerd. Een veelgebruikt programma hiervoor in de jeugdhulp is BergOp.
Wie zorgt dat de (digitale) vragenlijsten bij de cliënten terecht komen? Dit kan bijvoorbeeld de hulpverlener of een secretarieel
medewerker zijn. Deze persoon houdt ook in de gaten of de vragenlijsten op tijd worden ingevuld, of bij het invullen alle vragen zijn
beantwoord en indien van toepassing waarom de vragenlijst niet (helemaal) is ingevuld.
Binnen welke termijn moeten de vragenlijsten zijn ingevuld? Houd hierbij rekening met wanneer de vragenlijsten worden
geïntroduceerd bij de cliënt en wanneer ze worden besproken tussen hulpverlener en cliënt.

Wanneer een vragenlijst is ingevuld kunnen scores worden berekend en een profiel worden getekend. Een profiel
is bijvoorbeeld een grafiek of een spindiagram waarin samengevat terug is te zien wat de sterke kanten en de
aandachtspunten zijn die naar voren komen uit de antwoorden van de cliënten. Het goed interpreteren van een profiel
vraagt oefening.
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Feedback aan cliënt over vragenlijsten
Wie interpreteert het vragenlijstenprofiel? (De hulpverlener, behandelcoördinator, gedragswetenschapper, …?) (Bij het interpreteren kun
je gebruik maken van de checklist Profielen van vragenlijsten lezen)
Wordt het profiel voorbesproken tussen hulpverlener en behandelcoördinator/gedragswetenschapper? Het bespreken en analyseren
van de vragenlijsten met de gedragswetenschapper/behandelcoördinator zou een standaard onderdeel moeten zijn van de
werkbegeleiding van hulpverleners. Als het profiel niet wordt voorbesproken, hoe verloopt dan de communicatie over opvallende
uitkomsten?
Wanneer worden de resultaten met de cliënt besproken en wat is het doel van deze bespreking? Worden er op basis van de
vragenlijsten bijvoorbeeld doelen voor de hulpverlening geformuleerd? Voor het formuleren en evalueren van hulpverleningsdoelen kun
je SMARTcard Slim doelen opstellen op instellingsniveau gebruiken.
Hoe worden de resultaten besproken met cliënten? Je kunt hiervoor de checklist Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
gebruiken.
Wordt er een verslag gemaakt van het gesprek met de cliënt over het profiel? Zo ja, wat wordt daarmee gedaan?

Ook zijn er een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals:
•

Betrokkenen bij elke stap moeten steeds goed op de hoogte zijn van afspraken.

•

Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld computers of tablets met goed
werkende programma’s (veelgebruikt in de jeugdhulp is BergOp).

•

Medewerkers moeten de handelingen beheersen die zij in het proces moeten uitvoeren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het werken met het programma voor het verwerken van de vragenlijsten.

•

Medewerkers moeten voldoende tijd krijgen om de werkzaamheden uit te voeren die bij het introduceren,
verwerken, interpreteren en bespreken van de vragenlijsten komen kijken.
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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.

Welke informatie heb je nodig?

Welke informatie heb je al?

• Wat moet je weten om te kunnen bepalen of

• Denk bijvoorbeeld aan informatie die al

de doelen gehaald zijn?

beschikbaar is in het EPD of vragenlijsten die
al worden ingevuld door cliënten tijdens het
hulpverleningsproces.

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.

Ja

Niet helemaal

Nee

Je hoeft geen

Kun je doelen aanpassen, zodat met

nieuwe informatie

de huidige informatie bepaald kan

te verzamelen.

worden of de doelen behaald zijn?

Ja

Nee

Doe een kleine aanpassing aan je doelen. Je
hoeft geen nieuwe informatie te verzamelen.

Bepaal welke nieuwe gegevens je nodig hebt en hoe je deze gaat verzamelen.
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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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Tool 2.1 Stappenplan gegevensverzameling
Stappenplan gegevensverzameling

Door de hulpverleners:
Introduceren van (het nut van) vragenlijsten bij cliënten (zie tool 2.2.)
Afspreken met cliënten wanneer de lijsten worden ingevuld
Indien nodig: cliënten bijstaan met invullen
Controleren of de lijsten volledig zijn ingevuld

Daarna door bijvoorbeeld een secretarieel medewerker:
Controleren of de lijsten volledig zijn ingevuld
Terugkoppelen van de vragenlijstprofielen aan hulpverleners

Tegelijkertijd door een procesbewaker:
Eventueel: maken en verspreiden van planlijsten waarin staat bij wie wanneer welke vragenlijsten moeten worden
afgenomen.
Eventueel: bijhouden van overzicht respons met redenen van non-respons.
Beantwoorden van vragen over moment van uitzetten vragenlijsten en andere (technische) aspecten in het proces

Na het ontvangen van de vragenlijstprofielen door de hulpverleners:
Interpreteren van scoringsprofielen (zie tool 2.3)
Bespreken van uitkomsten met de cliënt (zie tool 2.4)
Bespreken van consequenties van de uitkomsten voor het opstellen of het bijstellen van het behandelingsplan
(met name voor de behandeldoelen)
Vertellen aan cliënt wat er wel en niet met de gegevens wordt gedaan
Verslag maken van het gesprek met de cliënt

Leidinggevenden kunnen daarnaast:
Profielen hanteren in werkbegeleiding
Verslag maken van werkbegeleiding
Profielen en uitkomsten gebruiken voor managementdoelen
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Tool 2.2 Introduceren van vragenlijsten
Stappenplan:
1. Stel een aantal kleine vragen achter elkaar die doorgaans snel met ‘ja’ beantwoord worden (bijvoorbeeld: Klopt het
dat u vragen heeft over wat er aan de hand is? U verwacht van ons dat wij samen kijken naar wat er nodig is?).
2. Leg uit waarom je wilt dat ouders de lijst(en) invullen (bijvoorbeeld: We krijgen sneller een overzicht van
aandachtspunten maar ook van wat er goed gaat, waardoor we jullie beter en sneller kunnen helpen; We kunnen in
de gaten houden of de hulp werkt; Ik kan mijn collega’s zo beter informeren, waardoor u ook goed geholpen kunt
worden als ik er een keer niet ben).
3. Leg kort uit wat de vragenlijst(en) meten.
4. Geef aan hoeveel tijd het kost om de vragenlijst(en) in te vullen.
5. Vertel wat er met de lijsten gebeurt, bijvoorbeeld met wie de gegevens worden gedeeld en hoe lang ze worden
bewaard.
6. Vertel wanneer ouders iets horen over de uitkomsten. Bijvoorbeeld:
a. Beginmeting: de uitkomsten worden met jullie doorgenomen (spreek af wanneer) en kunnen worden gebruikt om
samen te beslissen waar we de komende tijd aan gaan werken.
b. Tussenmeting: de uitkomsten worden gebruikt om te kijken of de hulp leidt tot de gewenste resultaten en om
samen te beslissen waar we verder aan gaan werken.
c. Eindmeting: de uitkomsten worden besproken tijdens een eindgesprek om te kijken of we alles hebben bereikt
wat we wilden bereiken.
7. Spreek af wanneer de vragenlijst(en) ingevuld is (zijn). Geef ouders voldoende tijd om de lijst in te vullen, maar niet
te veel omdat men het dan sneller vergeet. Advies is één week.
8. Bedank ouders voor hun medewerking.
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Tool 2.3 Profielen van vragenlijsten lezen
Wanneer een vragenlijst is ingevuld kunnen scores worden berekend en een profiel worden getekend. Een profiel
is bijvoorbeeld een grafiek of een spindiagram waarin samengevat terug is te zien wat de sterke kanten en de
aandachtspunten zijn die cliënten hebben aangegeven middels hun antwoorden. Het goed interpreteren van een
profiel vraagt oefening.
Ter voorbereiding op het bespreken van het profiel met ouders en jongeren is het belangrijk een aantal vragen langs te
lopen om helder te krijgen wat de resultaten opleveren. Daarbij is het van belang dat je in globale lijn de resultaten ook
goed kunt interpreteren en begrijpt wat er staat. Dit is een vaardigheid die oefening vraagt. We raden dan ook aan om
hiervoor een training te volgen of collega’s om hulp te vragen, bijvoorbeeld gedragswetenschappers of collega’s met
ervaring. Het bespreken en analyseren van de vragenlijsten met je gedragswetenschapper of behandelcoördinator
zou een standaard onderdeel moeten zijn van de werkbegeleiding van hulpverleners.
Maak een lijstje van sterke kanten en aandachtspunten die je af kunt lezen uit de profiel(en). Vergelijk de profiel(en)
met de gegevens die je al had. Bij het lezen van profielen kun je jezelf de volgende vragen stellen:
1. Welke punten zou je willen bespreken naar aanleiding van het profiel?
2. Waarop kun je ouders en jongere erkenning geven? Bijvoorbeeld: U geeft aan dat u veel belasting ervaart bij de
opvoeding van uw kinderen, dat lijkt mij zwaar voor u.
3. Waarop kan je ouders en jongere complimenten geven? Bijvoorbeeld: Wat goed dat het lukt om minder vaak boos
te worden! Hoe komt het dat dat jou gelukt is?
4. Onderbouwt het profiel de doelen die al (wellicht impliciet) waren gesteld?
a. En zo ja: op welke punten?
5. Levert het profiel nieuwe aanvullende gegevens op?
a. En zo ja: dient hiervoor nog aandacht te zijn om de hulpvraag verder te verhelderen of nieuwe doelen te stellen?
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Tool 2.4 Bespreken van uitkomsten met ouders en jongeren
Doelen: Het bespreken van de uitkomsten met ouders en jongeren heeft (onder meer) de volgende doelen:
•

Bouwen aan een werkrelatie.

•

De analyse die is gemaakt controleren bij ouders en jongere, en onze verklaringen bijstellen.

•

De aandacht van jongeren en ouders richten op sterke kanten en krachten.

•

De ouders helpen bij het creëren van het gewenste toekomstbeeld (onder meer door ‘stel-dat-vragen’), waardoor
hoop op verandering toeneemt.

•

Doelen formuleren voor de hulp.

•

Het mandaat creëren om over een X periode wéér lijsten af te nemen (door het belang van het vergelijken van de
eerste en volgende lijsten in beeld te brengen).

•

Resultaten van de hulp in beeld brengen op niveau van cliënt, team, hulpvorm en/of organisatie.

Aanpak: Het bespreken van de uitkomsten met ouders en jongeren kan als volgt worden aangepakt:
•

Meld van tevoren aan ouders en jongere wanneer de uitkomsten worden besproken.

•

Vraag op het moment zelf nog eens na of het gelegen komt de uitkomsten nu te bespreken. Zo ja, start met het
globaal uitleggen van hoe de uitkomsten worden gelezen, op een manier die aansluit bij het referentiekader van
de ouders en jongere.

•

Daarna kun je de resultaten bespreken volgens het volgende stramien:
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Activiteit

Vragen:

Herkennen

Uit de lijst komt naar voren… Herkent u dat?

Zijn cijfers te plaatsen?

(bij evaluatie verschillen bepalen)

Begrijpen

Erkenning geven: U geeft aan dat u veel belasting ervaart bij de opvoeding van uw kinderen, dat

Kunnen we ze verklaren?

lijkt mij zwaar voor u.
Doorvragen naar:
- situaties (wanneer/hoe)
- uitzonderingen (wanneer niet/hoe)
- hulpbronnen & krachten
Bij evaluaties bij verschillen:
- wat gaat er nu anders?
- wat doet uw kind anders?
- wat doet u nu anders?

Waarderen
Vinden we ze goed genoeg?

Wat betekenen deze resultaten voor u en uw kind?
Schaalvragen stellen:
- op een schaal van 0 tot 10, waar zit u nu?

Verbeteren

Zijn er verbeteracties nodig?

Zijn er verbeteracties nodig?

Zo ja, doelen stellen……
Wondervragen stellen: (stel, alle problemen zijn verdwenen)
- waar zou u dat aan merken?
- wat zou uw kind/uzelf dan anders doen?

Aandachtspunten bij het bespreken:
•

Bewaak de tijd.

•

Houd aandacht en interesse van de jongere en/of de ouder vast door niet te lang aan het woord te blijven. Zorg
ervoor dat het een echt gesprek wordt. Verzand hierbij niet in het bespreken van de problemen, maar houd de
focus op krachten, sterke kanten en wensen.

•

Voorkom dat de uitdraaien worden gepresenteerd als absolute waarheden, door steeds aan de jongere en/of de
ouder te vragen of deze zich in de resultaten herkent.

•

Wanneer de jongere en/of de ouder het oneens is met de uitkomst, hebben zij altijd gelijk. Zij ervaren de situatie
zoals zij die ervaren. De ervaringen van de jongere en zijn/haar ouders zijn de basis van de hulpvraag en dus
voor de doelen die er gesteld moeten worden. Vragenlijsten zijn hierbij ondersteunend, niet leidend.

Tip: Het samenwerkingsverband Inside-Out laat in voorbeeldfilmpjes op zijn website zien hoe hulpverleners vragenlijsten
kunnen bespreken met kinderen en ouders.
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Tool 2.5 SMARTcard slim doelen opstellen en evalueren met cliënten
Door doelen SMART te formuleren is het makkelijker om concreet te maken wat er moet gebeuren, weet je beter welke
hulp je moet inzetten en wordt de kans op onduidelijkheden en misverstanden verkleind. Ook leidt doelgerichte hulp
vaak tot betere resultaten.

Opstellen
Een slim opgesteld hulpverleningsdoel is:

S

Specifiek – geformuleerd in eindtermen voor een specifieke situatie

M

Meetbaar – geformuleerd in afgebakende gedragingen, gevoelens en cognities

A

Acceptabel – de belangrijkste belanghebbenden kunnen zich erin vinden

R

Realistisch – houd rekening met de situatie van de cliënt, tijdsbestek en mogelijkheden tot verandering

T

Tijdgebonden – maak helder wanneer de inzet van hulp stopt, bijvoorbeeld bij doelrealisatie of x-aantal sessies

Moeilijk meetbaar

Goed meetbaar

Tommy wordt beter in het herkennen van emoties

Vier weken na de inzet van de hulp herkent Tommy
de emotie ‘boos’ bij anderen
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Evalueren

1. Indicatoren afspreken
Spreek met de cliënt indicatoren af en maak concreet wanneer het doel is bereikt. Mogelijkheden voor indicatoren
zijn observaties (een cliënt die zich minder vaak negatief over zichzelf uitlaat), subjectieve scores voor gevoelens of
prestaties (zin hebben in naar school gaan, jezelf een goed opvoeder vinden of het aantal fijne momenten met je
kinderen die week), of het afvinken van werkpunten.
Zorg voor een beperkt aantal doelen waar alle betrokkenen prioriteit leggen. Houd de doelen waar mogelijk hetzelfde
gedurende het hele hulpverleningstraject. Standaarddoelen of doelenkaarten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

2. Evalueren op basis van indicatoren
Goal Attainment Scaling (GAS) brengt in beeld of doelen zijn behaald. Als voorbeeld nemen we een gezin waarin elke
avond strijd is rondom het naar bed gaan van de kinderen. Het doel is hier dat er minder dan één keer per week strijd
is rondom het naar bed gaan. Het resultaat zoals in kaart gebracht met GAS is dan als volgt:
Kwalificatie

Codering

Situatie

Met cliënt afgesproken indicator

Verslechterd

–

Is ongunstiger

Elke dag hevigere strijd rond bedtijd

Onveranderd

0

Is hetzelfde als bij start

Elke dag strijd rond bedtijd

Verbeterd

+

Is gunstiger

Nog 1-3x per week strijd rond bedtijd

Doel bereikt

++

Is veel gunstiger

Minder dan 1x per week strijd

Deze methode van classificeren kan ook voor andere doelen worden uitgewerkt.
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Tool 2.6 Non-respons voorkomen
Wat is non-respons?
Als de gegevens van een cliënt (deels) ontbreken, spreken we van non-respons. Meestal wordt deze term gebruikt in
de context van het werken met vragenlijsten, maar het kan ook gaan over een niet compleet ingevuld EPD, bijvoorbeeld
wanneer gegevens over de situatie van de cliënt bij einde van de hulp ontbreken (is de hulp uitgevoerd volgens plan of
voortijdig afgebroken? Wat is de woon of onderwijssituatie van de cliënt bij einde van de hulp?).
Waarom is non-respons een probleem?
De gegevens ontbreken vaak niet willekeurig. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat vooral cliënten met wie het relatief slecht
gaat geen vragenlijst invullen. Als dan vervolgens gekeken wordt naar de effecten van de hulp geeft dit een vertekend
beeld.
In onderstaande tabel staat het percentage cliënten weergegeven van wie het wenselijk is dat er gegevens zijn, willen
we uitspraken kunnen doen over de betrouwbaarheid van de resultaten. Bijvoorbeeld: wanneer we van 80 procent
van de cliënten een vragenlijst hebben bij de start van de hulp, dan kunnen we zeggen dat de uitkomsten van al die
vragenlijsten samen representatief zijn voor de hele groep cliënten die hulp ontvangen binnen de instelling.
Hoeveel respons is wenselijk?
Kwalificatie

Eenmalige meting

Herhaalde meting

Goed

80% of hoger

70% of hoger

Redelijk

70% - 79%

60% - 69%

Matig

60% - 69%

50% - 59%

Slecht

lager dan 60%

lager dan 50%
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Waardoor wordt non-respons veroorzaakt en wat is eraan te doen?
Factor
Cliënten

Redenen voor non-respons
- Het nut niet inzien

Actie om non-respons te verkleinen (uitvoerende)
- Informeer cliënten goed over het doel van

- Vergeten

de vragenlijsten en de verwachte bijdrage

- Te druk met problemen of andere zaken

(hulpverleners)

- Taalbarrière
- Lijst niet ontvangen
- Bewust vanwege conflict met professional of

- Koppel de resultaten terug aan cliënten
(hulpverleners)
- Spreek cliënten persoonlijk aan (hulpverleners)

slechte eerdere ervaringen
Hulpverleners

- Motivatiegebrek
- Werkdruk
- Onzorgvuldigheid
- Niet vaardig in het werken met de nodige
programma’s of applicaties.

- Motiveer hulpverleners door het nut duidelijk te
maken (projectleider)
- Koppel de resultaten terug aan hulpverleners
(sleutelfiguren voor statistisch en communicatief
proces)
- Train hulpverleners in het werken met vragenlijsten
(sleutelfiguur voor methodisch proces)

Organisatiefactoren

- Ontbrekend gevoel van eigenaarschap binnen
de organisatie
- Gebrek aan belangstelling en betrokkenheid
van het management
- Gebrek aan benutting van gegevens bij beleid
- Ontbreken van een projectleider/
procesbewaker

- Monitor de respons (projectleider)
- Spreek hulpverleners meteen aan bij ontbrekende
gegevens (projectleider)
- Noteer de redenen voor non-respons (hulpverlener/
projectleider)
- Maak een goed plan voor de verzameling van
gegevens en stel deze bij als onderdelen niet
werken (hele team sleutelfiguren en projectleider)
- Betrek management en directie, benadruk dat
er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn
(projectleider),
- Zet de meet-, spreek- en verbeterbeweging
regelmatig op de agenda op individueel, teamen organisatieniveau (projectleider, directie,
sleutelfiguur voor methodisch proces)

Overige factoren

- Onvoldoende communicatie (onduidelijk plan
en protocollen, niet tijdig terugrapporteren
van non-respons of resultaten)
- Lange, moeilijke of irrelevante vragen(lijsten)

- Communiceer helder met alle betrokkenen
(hele team sleutelfiguren, projectleider, directie,
hulpverleners)
- Zorg voor vragenlijsten die niet te lang zijn,
begrijpelijke vragen bevatten, goed zijn
vormgegeven en aansluiten bij de ambities die
instellingen willen bereiken (sleutelfiguur voor
logistiek proces)
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Tool 3.1 Analyse van de gegevens
Uit te voeren analyses op de gegevens
We beantwoorden met de analyses de volgende vragen:
1.

Welke kenmerken hebben de cliënten die we bij deze interventie helpen? Hoeveel problemen hebben de jeugdigen
en gezinnen op de verschillende leefgebieden en wat zijn de meest voorkomende problemen?

2. Wordt de beoogde doelgroep voor de interventie bereikt?
3. Welke middelen zijn ingezet bij de hulpverlening aan de cliënt?
4. Welke resultaten worden bereikt?
5. Voor wie werkt de interventie wel en voor wie minder goed? En wat wordt bij hen ingezet?
Ad 1: kenmerken en problematiek cliënten
•

frequenties leeftijdsgroepen, sekse, culturele achtergronden; gemiddelde leeftijd;

•

gemiddelde en periodegroepen hulpverleningsduur;

•

frequenties juridische maatregelen;

•

frequenties gezinsachtergrond;

•

problemen: aantal en percentages cliënten met bepaalde problemen / aantal en percentage cliënten in klinisch
domein per probleemschaal per vragenlijst.

Ad 2: kenmerken en problemen doelgroep en cliënten
•

verschillen tussen bovengenoemde frequenties en beschrijving van de doelgroep.

Ad 3: ingezette middelen
•

frequentie ingezette middelen (interventies, technieken en instrumenten);

•

overzicht niet-ingezette middelen;

•

top 5 of 10 van ingezette middelen;

•

vergelijking ingezette middelen (m.n. top 5 of 10) met de ankerpunten van de interventie.

Ad 4: resultaten interventie (volgens raamwerkafspraken prestatie-indicatoren)
•

doelrealisatie (GAS-scores per cliënt op maximaal 5 einddoelen);

•

reden beëindiging (percentage cliënten per rubriek);

•

cliënttevredenheid (score op factor ‘resultaat’ en rapportcijfer tevredenheid in algemeen, apart voor jeugdige en
ouderfiguren);

•

effectmaten per probleemschaal totaalscores per vragenlijst;

•

vergelijking van de resultaten met eerdere metingen / jaren en evt. gemiddelde van de instelling.

Terug naar inhoudsopgave

67

Ad 5: voor wie werkt het wel en voor wie niet?
•

Bepaling meest en minst succesvolle cases (nog geen definitieve criteria hiervoor ontwikkeld):
-

Meest succesvol: (variant 1) cliënten bij wie meer dan 50% van de doelen helemaal behaald (+2) zijn; (variant
2) effect size > .80,);

-

Minst succesvol: (variant 1) cliënten bij wie meer dan 50% van de doelen niet zijn behaald of de situatie of
verslechterd (0 of -1); (variant 2) effect size < .20.

•

In SPSS worden deze groepen na elkaar van de overige cases gescheiden (met ‘split file’ / analyses per groep
uitdraaien): dus eerst succesvol versus de rest en daarna niet-succesvol versus de rest.

•

Ook mogelijk in Excel: draaitabellen maken met ‘mate van succes’ als factor. Vervolgens grafieken maken op
basis van de draaitabellen.

•

Van de onderscheiden groepen worden de kenmerken en probleemschalen van de cliënten uitgedraaid en de
ingezette middelen.

•

De verschillen worden getoetst met - afhankelijk van de grootte van de groepen – de juiste toetsen.

•

Er wordt een tabel gemaakt met significante verschillen waarbij de percentages van de meest succesvolle
groep naast die van de minst succesvolle wordt geplaatst

•

Vergelijking met eerdere jaren: trends in resultaten.
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Tool 3.2 Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek
Wat is het feedback- en verbetergesprek?
Het feedback- en verbetergesprek is een gestructureerde manier om aan de hand van de verzamelde gegevens met
een instelling, afdeling of team stil te staan bij kwaliteitsbewaking en verbetering van de geboden hulp. Op basis van
verbeteracties wordt een implementatieplan opgesteld, dat vervolgens wordt goedgekeurd door het managementteam.

Het feedback- en verbetergesprek levert:
•

Inzicht in de mate waarin de interventie de beoogde doelgroep daadwerkelijk bereikt;

•

Inzicht in de mate waarin de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld/beschreven;

•

Inzicht in de bereikte resultaten van cliënten, in termen van probleemafname, doelrealisatie, cliënttevredenheid,
uitval.

Het feedback- en verbetergesprek zorgt voor:
•

Reflectie via uitwisseling en interactie over de interventie en de uitvoering ervan;

•

Samen werken aan het realiseren van verbeteringen in de interventie en de uitvoering ervan;

•

Begrip en draagvlak voor benodigde veranderingen.

Voorwaarden voor het inrichten en uitvoeren van evaluatie zijn:
•

Gegevens verzamelen over beëindigde hulp;

•

Een programma of applicatie voor verwerking van vragenlijsten en andere gegevens;

•

In het geval dat er geen geautomatiseerde rapportagetool beschikbaar is: een onderzoeker (intern of extern)
voor het analyseren en rapporteren van gegevens;

•

Wanneer een interventie wordt geëvalueerd, helpt het wanneer deze goed beschreven is, vooral dat de doelen
van de interventie helder zijn. Door de verzamelde gegevens naast de doelen te leggen, kan gekeken worden of
de doelen gemiddeld genomen worden behaald;

•

Een goed plan voor gegevensverzameling;

•

Bewustzijn van het belang van de hoogte van de respons voor van de zeggingskracht van de resultaten (zie ook
de Tool 2.6 Non-respons voorkomen);

•

De visie dat het feedback- en verbetergesprek niet primair bedoeld is voor verantwoording, maar om samen te
leren over wat werkt.

Terug naar inhoudsopgave

69

De begeleider van het feedback- en verbetergesprek:
•

Gunt zichzelf de tijd om tijdens het gesprek na te denken over onverwachte vragen of onverwachte situaties;

•

Geeft deelnemers de tijd om na te denken en informatie te verwerken;

•

Betrekt deelnemers bij de presentatie en interpretatie van gegevens;

•

Neemt een neutrale houding aan ten opzichte van de reacties van de deelnemers en stimuleert daarmee het
groepsproces;

•

Zorgt voor een goede verslaglegging;

•

Monitort het proces periodiek en zorgt dat het onder de aandacht blijft door mensen regelmatig te herinneren aan
wat er van hen verwacht wordt en hen voldoende ruimte en mogelijkheden te bieden ermee aan de slag te gaan;

•

Zorgt voor een feestje als mijlpalen behaald zijn en zorgt dat afscheid wordt genomen van dingen die niet blijken
te werken.

Feedbackgesprek voeren
Start het feedbackgesprek met een overzicht van de bijeenkomst, leg uit hoe deelnemers mogen gaan reageren op de
gevonden resultaten en presenteer de verzamelde gegevens. Presentatie van gegevens kan het best kort en simpel,
met behulp van overzichtelijke grafieken. Sta stil bij de kwaliteit van de respons en benoem opvallende feiten over de
gegevens.
Daarna kun je de interactie met de deelnemers aangaan door de volgende punten af te gaan:
Activiteit
1) Herkennen

Vraag
Zijn de resultaten te plaatsen?
- Herkennen we de bereikte doelgroep? Is dit ook de beoogde doelgroep?
- Herkennen we de uitvoering van de hulpvorm/interventie (hierna: hulp)? Zijn de elementen uit de
handleiding gebruikt? Voeren we de hulp uit zoals bedoeld?
- Herkennen we de resultaten? Sluiten deze aan bij onze ambitie? Herkennen we de succesvolle en minder
succesvolle cases?

2) Begrijpen

Kunnen we de resultaten verklaren?
- Welke redenen kunnen we bedenken voor het niet of onvoldoende bereiken van de beoogde doelgroep?
Waarom kenmerkt de doelgroep zich door lichtere of juist meer ernstige of complexe problematiek?
- Welke redenen kunnen we bedenken voor de afwijkende uitvoering van de hulp? Zijn bepaalde elementen
niet goed toepasbaar bij de doelgroep? Hebben we onderdelen niet goed in de vingers? Doen we andere
dingen dan in de beschrijving van ons hulpaanbod staat? Waarom hebben we dit veranderd?
- Zijn de resultaten wat we verwacht hadden? Waarom valt het tegen, of juist mee?
- Hoe duiden we de resultaten? Is er een relatie te zien tussen de resultaten en de problematiek van de
doelgroep bij aanvang? Is er een relatie te zien tussen de resultaten en de uitvoering van de hulp?
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Activiteit
3) Waarderen

Vraag
Vinden we de resultaten goed genoeg?
- Welke resultaten vinden we voldoende, welke onvoldoende?
- Wat betekenen deze resultaten voor de uitvoering van onze hulp? Doen we de juiste dingen? Doen we de
dingen goed genoeg?
- Schaalvragen stellen (op een schaal van 0-10, waar zitten we nu?)
- Wanneer vinden we het goed genoeg?
- Wat doen we nu goed? Wat nog niet?
- Wondervragen stellen: stel dat alle hulp perfect wordt uitgevoerd, hoe ziet dat er dan uit?
- Waar zouden we dat aan merken?
- Wat zouden we dan anders doen?

4) Verbeteren

Zijn er verbetersuggesties?
- Welke verbetersuggesties kunnen we zoal bedenken? In het verbetergesprek worden de suggesties
omgezet in acties.
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De resultaten van het feedbackgesprek kunnen worden samengevat in het volgende analyseschema:
Team:
Interventie:
Datum feedbackgesprek:
[Vul hier het jaar/de periode in waar het
feedbackgesprek over ging]

Analyse *

Verbetersuggesties *

1) Is het gesignaleerde herkenbaar?

3) Zijn de uitkomsten goed genoeg?

2) Wat zijn mogelijke verklaringen?

4) Moet er iets veranderen?

Respons
- Start
- Tussentijds
- Eind
- Follow-up (bijv. zes maanden na einde)
Behandelkenmerken:
- Doelgroep bereikt?
- Kenmerken cliënten
- Uitgevoerde interventies
- …
Status bij aanvang:
[Vul gebruikte maten in, bijvoorbeeld:]
- Probleemgedrag
- Opvoedstress
- …
Status tussentijds, bij einde of follow-up:
[Vul gebruikte maten in, bijvoorbeeld:]
- Probleemgedrag
- Opvoedstress
- …
Veranderingen (bijvoorbeeld tussen start en
einde van de hulp):
[Vul gebruikte maten in, bijvoorbeeld:]
- Probleemgedrag
- Opvoedstress
- …
Vergelijking meest en minst succesvolle hulp:
[Vul gebruikte maten in, bijvoorbeeld:]
- Probleemgedrag
- Opvoedstress
- Onderdelen van de hulp
- …
Tevredenheid:
- Rapportcijfer
- Gemiddelde op resultaat
- …

Terug naar inhoudsopgave

72

Verbetergesprek voeren
Tijdens de feedbackbijeenkomst is een aantal verbetersuggesties benoemd. In het verbetergesprek worden deze
verbeterpunten omgezet in concrete verbeteracties. Hieronder geven we een voorbeeld van één manier om dit
verbetergesprek vorm te geven.
Acties kunnen worden geordend op twee vlakken:
Termijn: Er kan onderscheid gemaakt worden tussen acties op korte en lange termijn
Wie: Er kan onderscheid gemaakt worden tussen acties die deelnemers zelf kunnen uitvoeren en acties waarbij hulp
van anderen nodig is (bijvoorbeeld managementteam)
Op basis hiervan kan het besluitenkwadrant worden ingevuld:
Team

Anderen

Korte termijn
Lange termijn

Dit besluitenkwadrant kan via de onderstaande werkwijze gevuld worden:
•

Geef iedere deelnemer willekeurig een gekleurde strook papier of post-it. Zo worden aan de hand van de vier
kleuren vier groepen geformeerd.

•

Iedere groep kiest één verbetersuggestie uit om met elkaar concreter vorm te geven. Welke acties zijn nodig
om de verbetering door te voeren? Dat is de vraag waarmee de groepen uiteengaan. Iedere actie dient op
één gekleurde strook geschreven te worden. Op deze manier zijn de stroken straks goed te gebruiken in het
besluitenkwadrant. Ook zorgen de verschillende kleuren per groep ervoor dat helder is bij welk verbeterpunt de
acties horen. Geef de groepen hiervoor 30 minuten de tijd.

•

Laat ze dan de verschillende acties in het besluitenkwadrant plaatsen. Met welke acties gaan ze zelf aan de slag
(op de korte of lange termijn) en over welke acties dienen anderen een besluit op te nemen (op de korte of lange
termijn). Op deze manier wordt onderscheid gemaakt tussen acties van de deelnemers zelf en de acties van
anderen (bijvoorbeeld management).

•

Bespreek per groepje hoe ze tot de acties zijn gekomen en waarom ze het op een specifieke plek in het
besluitenkwadrant hebben geplaatst. Aangezien per groepje met één kleur papier wordt gewerkt, is duidelijk
welke acties bij welke groep horen. Moet er wellicht nog geschoven worden of ligt alles op de juiste plek? Ook
kunnen de andere deelnemers nog tips en suggesties toevoegen en zijn de verbetervoorstellen gedeeld. Houd
de deelnemers scherp op de vraag waaraan ze gaan zien dat de verbeteracties werken en wat hiervoor nodig is.
Hiermee worden de verbeteracties nog scherper geformuleerd.
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•

Sluit de bijeenkomst af door te zeggen dat de deelnemers bezig gaan met de acties die zij voor zichzelf hebben
geformuleerd. Zeg dat de acties die bij ‘Anderen’ zijn neergelegd worden meegenomen door de begeleider van
het verbetergesprek. Deze zal de acties van de verschillende deelnemers vergelijken en bundelen, en op basis
van de verbetervoorstellen een plan van aanpak schrijven dat wordt gepresenteerd aan anderen, bijvoorbeeld
het managementteam, waarna besluiten kunnen worden genomen.
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Tool 3.3 Draaiboek feedback- en verbetergesprek
Het draaiboek is bedoeld voor de LDJ-adviseur(s) en de projectleider Lerende Beweging van de instelling waar het
‘feedback en verbetergesprek’ wordt ingericht en uitgevoerd. Het draaiboek biedt praktische handvatten hoe de
bijeenkomst kan worden vormgegeven.
De LDJ-adviseur en projectleider Lerende Beweging beslissen zelf hoe zij de bijeenkomst willen vormgeven. In het
draaiboek zijn leerdoelen voor de bijeenkomst vermeld. Het is raadzaam om aan het eind van de bijeenkomst, terug te
blikken in hoeverre de beoogde doelen zijn gerealiseerd.
1. Checken van voorwaarden (optioneel)
mondeling gesprek tussen projectleider Lerende Beweging en LDJ-adviseur
Deelnemers: Projectleider Lerende Beweging van de instelling en LDJ-adviseur
Doel LDJ-adviseur: projectleider ondersteunen bij het voorbereiden van het feedback- en verbetergesprek
Agendapunten van het gesprek:
1.

Aan de hand van de ingevulde LDJ-checklist wordt bepaald voor welke teams een feedback- en verbetergesprek
zinvol is. Indien een of twee teams voldoen aan de minimale voorwaarden vindt een voorbereidend gesprek plaats
over wat de feedback- en verbetergesprek inhoudt en wat er voordien dient te gebeuren.

2. Minimale voorwaarden worden in gesprek bepaald: als de eindmetingen niet goed lopen kan het zinnig zijn respons
en uitkomsten beginmeting terug te koppelen; indien resultaten worden teruggekoppeld dient men toch minimaal
van 35% - 40% cliënten voor- én eindmetingen te hebben.
3. Er wordt besproken wat het doel van het gesprek gaat zijn en welke gegevens de projectleider Lerende Beweging
vanuit de instelling rapporteert voor de feedback aan het geselecteerde team. De LDJ-adviseur stuurt een
voorbeeldrapportage ter inspiratie.
4. De rapportage / presentatie van de uitkomsten worden gemaakt en de eerste keer face-to-face besproken met
de LDJ-adviseur; later kan dit wellicht telefonisch of schriftelijk via de mail.
2. Voorbereiden feedback- en verbetergesprek (ca. 1 uur)
Motto: Leren door systematisch reflecteren.
Deelnemers
Leiding: Projectleider Lerende Beweging van de instelling
Deelnemers: teamleider(s), behandelcoördinator, projectleider Lerende Beweging en eventueel LDJ-adviseur
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Doelen voor de deelnemers
De deelnemers:
•

Weten wat het feedback- en verbetergesprek inhoudt voor de meet- en verbeterbeweging, en
kwaliteitsverbetering die de instelling wil realiseren.

•

Weten aan de hand van de LDJ-checklist in welke mate het verzamelen van gegevens, het benutten van de
uitkomsten en de voorwaarden binnen hun team gerealiseerd zijn.

•

Weten wat hun eigen rol als teamleider en behandelcoördinator is in het feedback- en verbetergesprek.

•

Weten wat de te behalen responsnorm is van de instelling.

•

Zijn vaardig in het op een oplossingsgerichte en enthousiasmerende manier voeren van het feedback- en
verbetergesprek.

•

Maken afspraken op welke manier ze hun ervaringen met het voeren van een feedback- en verbetergesprek aan
elkaar terugkoppelen.

Doel LDJ-adviseur
Instelling helpen het feedback- en verbetergesprek zodanig te organiseren dat het dat de volgende keer zelf kan doen
(misschien met alleen telefonische steun).
Vooraf doen door de projectleider Lerende Beweging van de instelling
•

Datum voor feedback- en verbetergesprek plannen dat samen met teamleider en behandelcoördinator wordt
voorbereid.

•

De uitkomsten van de metingen van het team verwerken in een overzichtelijke rapportage.

Agenda:
1.

Feedback- en verbetergesprek, wat is het doel en wat draag het bij?

2. Hoe richten we het feedback- en verbetergesprek in en wanneer? (zie hierna)
3. Hoe voeren we het feedback- & verbetergesprek? (zie hierna)
4. Afspraken over terugkoppeling
Opzet van de bijeenkomst
In de eerste bijeenkomst is een keuze gemaakt voor één of twee interventies of trajecten, en de periode waarvoor het
feedback- en verbetergesprek wordt ingericht en uitgevoerd.
De projectleider Lerende Beweging van de instelling heeft de terug te koppelen gegevens ter voorbereiding op deze
bijeenkomst beschreven in een document of tabellen.

Terug naar inhoudsopgave

76

De projectleider Lerende Beweging van de instelling leidt kort in waar het feedback- en verbetergesprek over gaat.
Besproken wordt:
1.

Wat de opzet, structuur van feedback- en verbetergesprek gaat worden;

2. Welke gegevens teruggekoppeld gaan worden (nog niet inhoudelijk bespreken alleen qua onderwerp, type en
presentatievorm);
3. Wie de presentatie daarvan gaat doen (de projectleider of misschien een teamleider of behandelcoördinator);
4. Rapportage inhoudelijk doorlopen. Op deze wijze zijn de cijfers bekend bij de teamleiders en/of behandelcoördinatoren
en kunnen zij zich voorbereiden op het feedback- en verbetergesprek dat zij met hun team(s) gaan voeren.
3. Bijeenkomst: feedback- en verbetergesprek (ca. 2 - 2,5 uur)
Motto
Wat zeggen de cijfers ons over wat beter kan? Hoe maken we de hulp (nog) beter?
Tijdsduur
2 uur
Opzet van de bijeenkomst
Twee delen:
1.

Feedbackgesprek aan de hand van de rapportage over de resultaten van het team

2. Verbetergesprek
Deelnemers
Leiding: teammanagers / team coach of behandelcoördinator/gedragswetenschapper
Deelnemers: uitvoerend professionals (+ projectleider Lerende Beweging?)
Programma
1.

Aftrap: doel bijeenkomst en verwachtingen deelnemers (15 minuten)

Feedbackgesprek:
2. Presenteren en herkennen (20 min)
3. Begrijpen en verklaren (30 min.)
Pauze (15 minuten)
Verbetergesprek:
4. Waarderen en handelen (30 min)
5. Afsluiting: Afspraken en evaluatie (15 min.)
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Ad 1. Doel en verwachtingen
Doel: Goed aansluiten bij de behoeften van de cliënten doe je op casusniveau maar ook goed om dat op teamniveau
te doen. Brainstorm kort plenair over wat een feedback gesprek over uitkomsten van vragenlijsten daarvoor kan
opleveren? Inventariseer en schrijf op.
Mogelijke doelen (achter de hand voor de voorzitter): Sluiten we met onze aanpak voldoende aan op alle varianten in
problemen waar onze doelgroep mee kampt? Helpen we ook wel eens cliënten voor wie onze hulp eigenlijk niet het
meest geschikt is? Wat moeten we doen om onze hulp nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van onze cliënten?
Sluit dit deel af met conclusies over de verwachtingen en stel met elkaar vast wat gedaan gaat worden.
Feedbackgesprek
In dit deel van de bijeenkomst bespreken we de gerapporteerde resultaten met het team aan de hand van ‘Tool 3.2
Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek’. Via een oplossingsgerichte gespreksvoering wordt
stilgestaan bij de vragen:
1.

Is het gesignaleerde herkenbaar?

2. Wat zijn mogelijke verklaringen?
3. Zijn de uitkomsten goed genoeg?
4. Moet er iets veranderen?
Belangrijk als teamleider en behandelcoördinator is om tijdens de bijeenkomst:
•

Jezelf de tijd te gunnen om tijdens de uitvoering na te denken over onverwachte vragen of onverwachte
situaties;

•

De teamleden tijd te geven om na te denken en informatie te verwerken;

•

De teamleden voldoende te betrekken bij de presentatie en interpretatie van de gegevens;

•

Een neutrale houding te hebben ten opzichte van de reacties van de teamleden waardoor je het groepsproces
stimuleert.

Ad 2. Presenteren en herkennen
De ondersteuner of de behandelcoördinator presenteert de uitkomsten;
•

Loop de rapportage per onderwerp (kenmerken cliënten, aspecten van de hulp/behandeling, resultaten) door en
benoem opvallende feiten;

•

Geef de deelnemers de ruimte voor informatieve vragen, maar zorg dat het daarbij blijft;

•

Hou de presentatie kort en eenvoudig.
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Ad 3. Begrijpen en verklaren
Stel na elk onderwerp (cliënten, hulp, resultaten) de reflectieve vragen (herkennen, verklaren);
•

Na de presentatie van de uitkomsten vraag je de deelnemers om voor zichzelf te noteren welke positieve punten
(geeltjes) en verbeterpunten (roze plakkers) zij uit de rapportage halen, en verzamel deze op een flapover.

•

Vraag specifiek bij de resultaten: zijn deze goed genoeg? wat moet er beter?

•

Vragen die dit denkproces op gang kunnen brengen zijn: Bedienen we de juiste cliënten? Verdient de doelgroep
aanscherping of juist uitbreiding? Wordt de hulp op de juiste manier uitgevoerd? Wat behoeft verbetering of
aanvulling? Welke resultaten willen we bereiken? Hoe beoordelen we dit gezien de verschillen tussen de meest
succesvolle en minst succesvolle cases? Stimuleer de medewerkers zelf opvallende zaken aan te dragen.

Pauze (waarin de gespreksleider de verzamelde punten groepeert op de flapovers)
Verbetergesprek

Ad 4. Waarderen en handelen Neem de verzamelde positieve en verbeterpunten per onderwerp kort door; vraag naar
motieven om deze punten te noteren.
•

Noteer eventueel nog aanvullingen op de verzamelde punten.

•

Welk verbeterpunt heeft prioriteit om aan te pakken? Laat de deelnemers de verbeterpunten prioriteren door er
een stickerrondje achter te plaatsen.

•

Kies één (of hooguit twee) verbeteractie(s) waar het team de meeste prioriteit aan geeft.

•

Wat is het doel van de verbetering? Wat wil het team volgend jaar (kies termijn van de aanpak) zien in de resultaten?

•

Welke acties zijn nodig om dit punt te verbeteren, om dat doel te bereiken?

•

Laat de deelnemers de acties in het besluitenkwadrant plaatsen. Welke acties gaan ze zelf mee aan de slag (op
de korte of lange termijn) en over welke acties dienen anderen een besluit op te nemen (op de korte of lange
termijn). Op deze manier wordt onderscheid gemaakt tussen acties van de teamleden en het management.

Ad 5. Afsluiting: Afspraken en evaluatie
•

Vat de bijeenkomst kort samen door terug te blikken op de verschillende flaps.

•

Vraag welke twee medewerkers uit het team samen met de ondersteuner en gedragswetenschapper verder
willen nadenken over hoe de verbeteractie kan worden aangepakt.

•

Kondig aan: vier een feestje als mijlpalen behaald zijn en neem afscheid als dingen niet blijken te werken.

•

Maak een kort rondje of kris-kras door elkaar wat men meeneemt van de bijeenkomst en welke tips men heeft
voor een volgende keer.
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Vooraf doen (door instelling)
•

Bespreek de rapportage met de gedragswetenschapper en teamleider (zie voorbereidend gesprek).

•

Teamleden uitnodigen, maak daarbij helder wat het doel en de opzet van de bijeenkomst is.

•

Zorg dat vooraf aan de bijeenkomst de rapportage gereed is – herzien naar aanleiding van de opmerkingen en
vragen in de voorbereidende bijeenkomst

•

Vraag aan één van de teamleden om de bijeenkomst te notuleren. Zorg dat verklaringen, verbeteracties en
afspraken worden genoteerd in het verslag van de bijeenkomst.

•

Hang flap-overs overzichtelijk in de ruimte waar iedereen er ook bij kan: positieve punten, verbeterpunten,
verbeteracties

•

Zorg er voor dat iedereen gele en roze post-its heeft

•

Stickervel met rondjes, vijf rondjes per persoon

4. Vervolgoverleg: Implementeren van verbeteracties (ca. 1 uur)
Motto
Van plan naar uitvoer
Deelnemers
Leiding: projectleider Lerende Beweging
Deelnemers: gedragswetenschapper/behandelcoördinator, ondersteuner, teamleider/teamcoach, twee teamleden
Doel
Bespreken van de genoemde verbeteracties en maken van een concreet actieplan
Opzet van de bijeenkomst
In deze bijeenkomst staat het maken van het actieplan centraal. Op basis van het feedback- en verbetergesprek maakt
de ondersteuner een overzicht van de verbeteracties waar het team zelf mee aan de slag gaat (in het besluitenkwadrant
‘team’ op de ‘korte/lange termijn’) en waar het management een besluit over moet nemen (in het besluitenkwadrant
‘de ander’ op de ‘korte/lange termijn’).
Bespreekpunten:
•

Wat is het doel van de verbetering? (herhaling vanuit de bijeenkomst met het team)

•

Wat gaat wie doen om het meest urgente verbeterpunt aan te pakken?

•

Wat is er eventueel nodig om deze acties uit te voeren (van wie wat)?

•

Wie bespreekt de acties die nodig zijn van het management of andere actoren voor randvoorwaarden?

•

Plan de acties in de tijd.
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Tool 3.4 Implementeren van verbeteracties
Na het verbetergesprek moeten de voorgestelde verbeteracties worden gepresenteerd, bijvoorbeeld aan het
managementteam of het bestuur van de instelling.
Vooraf aan deze presentatie doen:
•

Verzamel de input van het feedback- en verbetergesprek van de verschillende teams. Je kunt hiervoor de
ingevulde analyseschema’s (zie ‘Feedbackgesprek’) en besluitenkwadranten (zie ‘Verbetergesprek’) gebruiken.

•

Verzamel de ingevulde criterialijsten ‘LDJ checklist’

•

Vat op hoofdlijnen samen wat de verbetervoorstellen zijn waarover een beslissing moet worden genomen
(neergelegd in het besluitenkwadrant bij ‘Anderen’ op de ‘korte of lange termijn’) en waarmee de teams aan de
slag gaan. Stuur dit op ter informatie en check. Dit kan aan de hand van het onderstaande schema:
Onderwerp
1. Inleiding

Toelichting
- Geef het doel van het feedback- en verbetergesprek aan.
- Geef een korte beschrijving van de vragen die centraal staan in het feedback- en verbetergesprek. Bijvoorbeeld:
Welke problemen hebben de jongeren en ouders? Wordt de beoogde doelgroep bereikt? Et cetera.

2. Methode

- Geef een korte beschrijving van de te evalueren hulpvorm of interventie (doelgroep, doel, aanpak, omvang,
locaties, afdelingen).

3. Uitkomsten van
de feedback- en
verbetergesprekken

- Geef een korte samenvatting van de uitkomsten (problematiek, kenmerken doelgroep, resultaten) op
niveau van de hulpvorm of interventie (eventueel uitgesplitst naar teams).
- Geef een korte samenvatting van het antwoord op de vragen die centraal staan in het feedback- en
verbetergesprek. Bijvoorbeeld antwoord op de vraag: Is de beoogde doelgroep bereikt? Voor wie werkt de
interventie goed en voor wie minder goed?

4. Bespreking van

- Geef een korte samenvatting van de bespreking met de deelnemers aan het feedback- en

de uitkomsten van

verbetergesprek, gebruik hiervoor de input vanuit het analyseschema (zie ‘Feedbackgesprek’). Focus op de

de feedback- en

mogelijke verklaringen die door de teams zijn gegeven voor de uitkomsten.

verbetergesprekken
5. Verbeteracties
deelnemers

- Geef een korte samenvatting van de verbeteracties die vanuit de deelnemers zijn geformuleerd,
onderverdeeld in acties waar de deelnemers zelf mee aan de slag gaan en acties waarover men nog een
besluit dient te nemen.

6. Besluiten

- Noteer naar aanleiding van deze bespreking welke besluiten zijn vastgesteld en hoe deze worden
meegenomen in de P&C-cyclus van het volgend jaar.
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•

Maak op basis van deze hoofdlijnen een actieplan. Vraag je consequent af hoe de verbeteracties zichtbaar
worden in de organisatie. Het zichtbaar maken is een belangrijke motiverende factor tijdens de implementatie.
Hiermee houd je de aandacht vast en houd je het levendig.

•

Plan de juiste momenten in om het plan van aanpak te presenteren aan relevante personen in een instelling,
zoals het bestuur, ook om de voortgang van de invoering van de verbeteracties te bespreken.

•

Het werkt om mensen regelmatig te herinneren aan wat er van hen verwacht wordt en hen voldoende ruimte en
mogelijkheden te bieden om ermee aan de slag te gaan. Als regisseur is het belangrijk dat je dit proces continue
monitort en onder de aandacht brengt.

•

Vier een feestje als mijlpalen behaald zijn en neem afscheid van dingen die niet blijken te werken.
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Tool 3.5 Interne audits
Leren van elkaar door middel van interne audits: stappenplan
•

Plan een gezamenlijk overleg moment in, waarbij beide teams en de projectleider Lerende Beweging aansluiten

•

Laat beide teams de LDJ-Checklist invullen.

•

De projectleider Lerende Beweging bespreekt afzonderlijk met de teams voor
-

Welke voorbeelden (successen) willen zij in ieder geval delen?

-

Vraag aan het team om op basis van LDJ-dashboard een korte presentatie voor te bereiden over de mate
van respons, de kenmerken van de doelgroep, de kenmerken van de ingezette aanpak (aan de hand van
praktijkkennis en modulekeuze in de LDJ) en de kenmerken van de bereikte resultaten.

-

Welke vraagstukken willen zij ter discussie voorleggen?
°

Zijn dit vraagstukken op pad 1, pad 2 of pad 3? Kijk dan vooraf welke tools van toepassing zijn om mee
aan de slag te gaan.

°

Zijn het inhoudelijke vraagstukken (bijvoorbeeld de wens om het resultaat van een bepaald aanbod te
meten of twijfels over hoe de gegevens geduid kunnen worden), werk dan samen met het team toe naar
een concrete vraagformulering.

-

Maak eventueel screenshots van de LDJ-dashboard onderdelen die samenhangen met de thema’s waar de
teams over willen praten.

•

Voer de gezamenlijke audit uit:
-

De projectleider Lerende Beweging introduceert de interne audit (wat is het en waarom is het belangrijk) en
het programma van de bijeenkomst

-

Laat beide teams hun data presenteren.

-

Laat het toehorende team steeds terugkoppelen wat zij geleerd hebben van de aanpak van het
presenterende team op het gebied van meten, bespreken en verbeteren en wat zij geleerd hebben van de
besproken inhoudelijke punten.

-

Het eerste team legt zijn vraagstukken voor. Gezamenlijk wordt gezocht naar een antwoord op het
vraagstuk. Indien er niet direct een antwoord gevonden wordt, worden er acties geformuleerd die het
komende jaar bij kunnen dragen aan het alsnog beantwoorden van het vraagstuk.

-

Het tweede team legt zijn vraagstukken voor, waarbij wederom gezamenlijk gezocht wordt naar antwoorden
en/of acties voor het komende jaar.

-

Van de bijeenkomst worden notulen gemaakt met een actie-lijst. Acties worden gekoppeld aan een tijdpad
en een verantwoordelijke persoon.

-

De projectleider Lerende Beweging sluit de bijeenkomst af door een korte samenvatting te geven van het
verloop. Er is in het bijzonder aandacht voor de bereikte successen door de teams en de opbrengst van deze
interne auditsessie.
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•

De projectleider Lerende Beweging zorgt voor verspreiding van de notulen.

•

De projectleider Lerende Beweging borgt de uitvoering van acties door na enige tijd (bijvoorbeeld 3 of 6
maanden) bij de teams na te vragen hoe de uitvoering van de acties verloopt. Ondersteunt de teams bij
praktische hindernissen die de uitvoering van de acties en of die meer in het algemeen het meten, bespreken en
verbeteren hindert.
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