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MEMO 

Van  Commissie van deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan  Praktikon  
Betreft  Reactie op doorontwikkeling  Ben ik Tevreden? Gesprekslijst 
Datum  november 2019 

 
1. Inleiding  
U heeft op 28 augustus en op 17 oktober 2019 informatie aangeboden aan de commissie over de 
doorontwikkeling van uw instrument, waarvoor hartelijk dank.  
Bij deze ontvangt u de reactie van de Commissie van deskundigen1. 
 
In 2017-2019 maakte uw instrument deel uit van de Waaier, in Categorie I2.  
Aan de ontwikkelaars die in deze categorie zijn ingedeeld heeft de commissie van deskundigenge-
vraagd om in augustus 2019 te rapporteren over de doorontwikkeling van uw instrument omtrent de 
criteria: 
 
Criterium 1 Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
Criterium 2 De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
Criterium 3 Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individu-

ele cliënt. 
Criterium 4 Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, 

afdeling/vestiging, organisatie). 
Criterium 5 Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 

doorontwikkeling. 
Criterium 6 Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder 

welke voorwaarden het tot zijn recht komt. 
Criterium 7 Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
Criterium 8 Het betreft een valide instrument. 
 
Ben ik Tevreden? (BiT) is een instrument dat voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek en met 
inschakeling van gebruikers uit de praktijk, een waardevolle doorontwikkeling door blijft maken. Het 
biedt ruimte voor kwalitatieve en kwantitatieve data, die in heldere rapportages worden weergege-
ven. 
Deze beoordeling heeft betrekking op de Gesprekslijst en Observatielijst van Ben ik Tevreden?  
 

Beoordeling  
De Commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘Ben ik tevreden? op te nemen in de Waaier 
2020-2022, met de status categorie I. 

 
 
 
                                                           
1 De commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemer is mevrouw drs. Ditte van Vliet, bureau VGN.  De commissie wordt bijgestaan door dr. Erna Scholtes, secretaris.  

 
2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; jaarlijks een rapportage over doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); jaarlijks specifiek rapporteren over doorontwikkeling rond 
de specifieke ontwikkelopgave(n), en jaarlijks een rapportage over doorontwikkeling opleveren. 
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2. Toelichting 
Criterium 1 en 3 Individuele ervaringen en wensen 
De intentie van Bouwsteen 2 is dat bij álle cliënten de tevredenheid en wensen voor verbetering wor-
den bepaald. Blijkens de toelichting op criterium 3 laat u de keuze om de lijst in te vullen in eerste 
aanleg bij de cliënt. De commissie is van mening dat het streven zou moeten zijn om met alle cliënten 
stil te staan bij hun ervaringen en wensen. Met de vrijheid die de dialoogvorm biedt, ziet de commis-
sie hier kansen.  
 
U werkt voortdurend aan het optimaliseren van het instrument. De richtinggevende vragenlijsten 
voor specifieke doelgroepen lijken een waardevolle ondersteuning voor de te voeren dialooggesprek-
ken. De Observatielijst kan, mits gedoseerd in de juiste gevallen toegepast, een waardevolle aanvul-
ling zijn op de gesprekslijst.  
 
Criterium 4  Aggregatie 
U biedt verschillende mogelijkheden om gestalte te geven aan aggregatie van kwalitatieve informa-
tie, zowel naar methode als organisatorisch. De commissie verneemt graag welke werkwijzen in de 
praktijk gevolgd worden, wat de ervaringen van gebruikers zijn en hoe Praktikon deze duidt cq tot 
welke aanpassingen deze aanleiding vormen. 
Meer specifiek, hoe gaat Praktikon te werk als zij op verzoek van organisaties de analyse van kwalita-
tieve data verzorgt? 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor gebruik 
Praktikon bood organisaties met de Kwaliteitscheck een waardevol hulpmiddel om zich te spiegelen 
aan de helder gestelde voorwaarden. De nadere ordening naar voorwaarden in primair, secundair en 
tertiair niveau is een verrijking, omdat deze ordening ook houvast biedt voor andere bouwstenen van 
het Kwaliteitskader zoals de teamreflecties. De bijeenkomsten met de Communities of Practice zijn 
belangrijk om de voeling met de praktijk te houden.    
 
Criterium 7 en 8 Berouwbaarheid en Validiteit 
In 2020 zal de commissie zich met hulp van methodologische experts, in het bijzonder buigen over 
uw rapportage van het onderzoek naar Betrouwbaarheid en Validiteit. De door u aangeleverde infor-
matie is hiervoor het uitgangspunt, waarvoor alvast dank! 
De commissie geeft nu een beknopte inhoudelijke reactie: 

- Het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op ruim 4000 waarnemingen. Dat is een aan-
zienlijk aantal, dat aanknopingspunten biedt voor onderbouwde conclusies. Deze hebben be-
trekking op de totale onderzoeksgroep.  
Binnen de onderzoeksgroep zijn echter meerdere cliëntgroepen te onderscheiden, zoals de 
cliënten van Koninklijke Visio, cliënten met gedragsproblemen, jeugdige cliënten. Is het mo-
gelijk om nadere analyses uit te voeren voor specifieke doelgroepen?   

- Vanaf januari 2020 zal gewerkt worden met de aangepaste Gesprekslijst. Kunt u expliciet ma-
ken welke aanpassingen hebben plaatsgevonden?  

- De commissie is benieuwd of het onderzoek ook inzichten biedt over het werken met de Ob-
servatielijst en hoe de richtinggevende vragenlijst in de praktijk functioneert. 

 

3. Hoe verder? 

Het advies van de commissie wordt in november voorgelegd aan het bestuur van de VGN ter besluit-
vorming. U wordt daarover eind november geïnformeerd. Tevens draagt de VGN er zorg voor dat de 
bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier wederom transparant gepubliceerd 
worden via de website.  
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U ontvangt uiterlijk half december de jaarplanning 2020. Daarin staan onder meer de data voor de 
ontmoetingen van de commissie met elk van de ontwikkelaars en een gebruiker, zoals die ook plaats-
vonden in 2016 en 2018.  
 


